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ABSTRAK 

 

PENGARUH BUDAYA KERJA, KETERSEDIAAN SARANA DAN 

PRASARANA PENDIDIKAN,  DAN PENGALAMAN KERJA  

TERHADAP KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SMK   

NEGERI SE KABUPATEN WAY KANAN 

 

Oleh 

 

Lusia Tresnani 

 

Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Pengaruh Budaya Kerja, 

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan,  dan Pengalaman Kerja terhadap 

Kompetensi Profesional Guru SMK Negeri Se Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.  Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini seluruh guru SMK Negeri yang berada di Kabupaten Way Kanan yang 

berjumlah 100 guru.  Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang dilakukan secara 

empiris serta tidak ada manipulasi (ex post facto). Hasil penelitian yang diperoleh 

meliputi pengaruh budaya kerja, ketersediaan  sarana dan prasarana serta pengalaman 

kerja  terhadap kompetensi profesional guru. Pengaruh  budaya kerja  guru berada 

pada kategori cukup baik. Ketersediaan sarana dan prasarana serta pengalaman kerja 

memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kompetensi profesional  guru. 

 

 

Kata kunci:  budaya kerja, sarana dan prasarana, pengalaman kerja dan kompetensi 

profesional guru 

 

This study aims to analyze the relationship between the Effect of Work Culture, 

Availability of Facilities and Education Infrastructure, and Work Experience on 

Professional Teacher Competence SMK Negeri Se Kabupaten Way Kanan. This 

research uses quantitative descriptive approach. The sample used in this study is all 

teachers of SMK Negeri located in Way Kanan District, amounting to 100 teachers. 

The type of this research is quantitative which is done empirically and there is no 

manipulation (ex post facto). The results of the research include the influence of work 

culture, the availability of facilities and infrastructure and work experience on the 

professional competence of teachers. The influence of teacher work culture in the 

category is quite good. The availability of facilities and infrastructure as well as work 

experience has a significant positive impact on teacher professional competence. 

 

Keywords: culture of work, facilities and infrastructure, work experience and  

                  professional competence of teachers 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu jenjang pendidikan menengah

dengan kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja. Pendidikan

kejuruan mempunyai arti yang bervariasi namun dapat dilihat suatu benang

merahnya. Menurut Evans dalam Djojonegoro (1999:7) mendefinisikan bahwa

pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan

seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu

bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Dengan pengertian

bahwa setiap bidang studi adalah pendidikan kejuruan sepanjang bidang studi

tersebut dipelajari lebih mendalam dan kedalaman tersebut dimaksudkan sebagai

bekal memasuki dunia kerja.

Upaya untuk mencapai kualitas pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan

dunia usaha dan dunia industri, perlu didasari dengan kurikulum yang rancang dan

dikembangkan dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan stakeholders.

Kurikulum pendidikan kejuruan secara spesifik memiliki karakter yang mengarah

pada pembentukan kecakapan peserta didik berkaitan dengan pelaksanaan tugas

pekerjaan tertentu. Kecakapan tersebut telah di akomodasi dalam kurikulum SMK

yang meliputi kelompok mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif. Dalam

lembaga pendidikan yang berwawasan mutu, kurikulum dan perangkat pendidikan
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lainnya dituntut untuk memenuhi standart mutu yang sesuai dengan harapan dan

kebutuhan stakeholders.

Perkembangan teknologi dan informasi yang dinamis menuntut adanya standart

baru disesuaikan dengan kedinamisan tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut,

sehingga sekolah dapat selalu tampil unggul dan memiliki relevansi yang tinggi.

Di pihak lain rekrutmen tenaga kerja sebenarnya tidak hanya bergantung pada

mutu lulusan semata-mata. Banyak faktor-faktor ekonomi, sosial, hukum, politik,

maupun budaya berpengaruh terhadap perekrutan tenaga kerja.

Pendidikan dipandang bukan sebagai tolak ukur keterampilan dan pengetahuan

calon karyawan. Tetapi yang diperlukan sebenarnya adalah individu yang

memiliki karakter intelektual, motivasi tinggi, dan kemauan kerja keras. Jadi

industri lebih berorientasi pada investasi jangka panjang yakni kemampuan dasar

yang dimiliki oleh lulusan. Sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia industri

serta stakeholders di masyarakat sangat dibutuhkan. Pengetahuan dan keterampilan

yang dikembangkan di sekolah perlu disesuaikan dengan kebutuhan  masyarakat.

Dengan harapan pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dari

sisi pengetahuan maupun penyelesaian masalah kontekstual yang dihadapi sehari-

hari. Selama ini pembelejaran belum bisa memenuhi semua tuntutan masyarakat,

terutama bidang keterampilan hidup sesuai kondisi lokal hidup peserta didik. Materi

pembelajaran sering tidak sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Konsekuensinya, setelah lulus sekolah peserta didik tidak bisa langsung menerapkan

teori yang didapatkan dari sekolah.
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Diketahui bersama, pendidikan sangat erat kaitannya dengan transformasi sosial.

Sebab pendidikan juga bagian dari sistem sosial. Relevansi antara dunia

pendidikan dengan dunia riil menjadi kebutuhan mendesak untuk direalisasikan.

Fenomena yang terjadi, antara dunia pendidikan dan perkembangan masyarakat

tidak sesuai dan terjadi kesenjangan yang cukup signifikan. Kebutuhan

masyarakat belum bisa diwujudkan sepenuhnya oleh lembaga pendidikan. Di

antara indikator masalah ini adalah lulusan lembaga pendidikan belum siap pakai

karena hanya menguasai teori, miskin keterampilan. Dunia industri pun akhirnya

meninggalkan sekolah karena tidak ada lingkage. Selain itu juga disebabkan

materi pembelajaran tidak sesuai potensi daerah dimana peserta didik bertempat

tinggal. Materi pembelajaran dan konteks kehidupan peserta didik tidak padu.

Sehinggga tidak terjadi transfer belajar dalam kehidupan peserta tidak terjadi.

Mengacu pada indikasi tersebut, maka peluang kerja bagi lulusan SMK pada

dasarnya belum begitu menggembirakan.

Sekolah menengah kejuruan sebagai sub sistem pendidikan nasional seyogyanya

mengutamakan mempersiapkan peserta didiknya untuk mampu memilih karir,

memasuki lapangan kerja, berkompetisi, dan mengembangkan dirinya dengan

sukses di lapangan kerja yang cepat berubah dan berkembang. Tercapai tidaknya

tujuan di atas sangat tergantung pada masukan dan sejumlah variabel dalam

proses pendidikan. Salah satu variabel dalam proses pendidikan yang menentukan

ketercapaian tujuan SMK adalah guru yang berkompetensi profesional

Guru Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat Guru SMK adalah guru pada

satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan. Guru
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sekolah kejuruan adalah guru yang mengajar pada sekolah kejuruan yang

memiliki kompetensi paedagogis, kepribadian, profesional dan sosial. Guru

Kejuruan pada program produktif memiliki karakteristik dan persyaratan

(kompetensi) professional yang spesifik, yaitu antara lain :

1. Memiliki keahlian praktis yang memadai pada semua bidang studi (mata

pelajaran) produktif;

2. Mampu menyelenggarakan pembelajaran (diklat) yang relevan dengan

kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja;

3. Mampu merancang pembelajaran (diklat) di sekolah dan di dunia usaha atau

industri.

Tabel 1.1 Kondisi Umum SMKN di Kabupaten Way Kanan

Nomor Sekolah Guru TU
GTT/
Honor Jurusan siswa Kelas

1 SMKN 1 Banjit 16 0 93 5 826 27

2 SMKN 2 Banjit 6 0 10 3 151 6

3 SMKN 1 Blambangan Umpu 28 4 14 3 468 23

4 SMKN 1 Baradatu 25 0 3 3 301 11

5 SMKN 1 Bumi Agung 9 0 6 2 84 8

6 SMKN 1 Buay Bahuga 12 0 26 4 540 18

7 SMKN 1 Bahuga 4 0 30 2 483 14

8 SMKN 1 Negeri Agung 9 0 19 4 319 29

9 SMKN 1 Pakuon Ratu 5 1 19 2 269 7

10 SMKN 1 Negara Batin 2 0 18 3 234 10

11 SMKN 1 Negeri Besar 11 1 6 3 169 9

12 SMKN 1 Gunung Labuhan 4 2 12 2 106 6

121 8 256 36 3950 168
Sumber Data : Dapodikdasmen, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dketahui bahwa jumlah guru SMK Negeri

berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 121 guru dan guru berstatus honor

sebanyak 256 guru.  Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi guru SMK

Negeri di Way Kanan belum sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jumlah guru
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berstatus PNS hanya mengajar pada mata pelajaran Wajib, dan hanya beberapa

guru yang berstatus PNS yang mengajar mata pelajaran jurusan, hal ini

mengindikasikan bahwa terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru

dengan kebutuhan  guru berkompetensi. Dalam hal ini kualitas seorang guru

dapat dilihat dari kinerja atau performance dalam melaksanakan tugasnya.

Sehingga untuk mengukur kinerja guru yang baik di perlukan alat pengukur

kinerja yang baik yang sesuai untuk meningkat kinerjanya.  Untuk saat ini

mengukur kinerja seorang guru diramaikan dengan adanya sertifikasi yang diikuti

oleh beberapa guru-guru PNS. Kemudian untuk meningkat kinerja guru sendiri

dengan adanya program PLPG yang menjadikan kualiatas seorang pengajar akan

menjadi lebih terlihat diantaranya dengan uji kompetensi guru atau lebih lebih di

kenal dengan (UKG).

Tabel 1.2 Hasil Ujian Kompetensi Profesi Kewirausahaan

No Instansi Jenjang
Total
Pedagogik

Total
Profesional

Nilai
Total

1 SMKN 1 NEGERI AGUNG SMK 39,6 66,3
58,3
3

2 SMKN 1 BARADATU SMK 55,5 76,5
70,2
3

3 SMKN 1 GUNUNG LABUHAN SMK 23,8 66,3
53,5
7

Sumber :  Dinas Pendidikan Propinsi Lampung,2017

Dari Tabel 1.2 di atas diketahuihasl Ujian Kompetensi Guru (UKG) mata

Pelajaran Kewirausahaan belum seluruh SMK Negeri di Kabupaten Way Kanan

Lulus dalam UKG mata Pelajaran Kewirausahaan padahal Mata Pelajaran

Kewirausahaan adalah mata pelajaran utama di Sekolah Menengah Kejuruan.
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Tabel 1.3 Jumlah Guru SMKN yang telah Mendapatkan Sertifikasi

No Sekolah
Guru Profesonal Jumlah

GuruBelum
Bersertifikat

Telah
Bersertifikat

1 SMKN 1 Banjit 1 5 6

2 SMKN 2 Banjit 5 1 6

3 SMKN 1 Blambangan Umpu 17 11 28

4 SMKN 1 Baradatu 11 14 25

5 SMKN 1 Bumi Agung 6 3 9

6 SMKN 1 Buay Bahuga 9 3 12

7 SMKN 1 Bahuga 3 1 4

8 SMKN 1 Negeri Agung 8 1 9

9 SMKN 1 Pakuon Ratu 3 2 5

10 SMKN 1 Negara Batin 1 1 2

11 SMKN 1 Negeri Besar 8 3 11

12 SMKN 1 Gunung Labuhan 4 0 4
Total 76 45 121

Sumber :  Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan, 2017

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas diperoleh informasi bahwa sebanyak 45 (37%)

orang guru SMK Negeri telah mengikuti ujian sertifikasi kompetensii, sedangkan

sisanya sebanyak 76 (63%) guru SMK Negeri di Way Kanan belum memenuhi

syarat  untuk mengikuti ujian sertifikasi kompetensi.  Hal ini mengidikasikan

bahwa sebagan besar  Guru SMK Negeri di Kabupaten Way Kanan belum

memenuhi standar kompetensi professional guru yang diharapkan oleh

pemerintah.

Salah satu upaya meningkatkan profesionalisme guru SMK adalah pelaksanaan

Budaya Kerja. Pengembangan Budaya Kerja dapat dilakukan melalui

pengembangan lingkungan masyarakat sekolah tersebut. Peserta didik hidup

dalam ligkungan sosial masyarakat sekolah, maka pengembangan Budaya Kerja

hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial masyarakat sekolah yang

bersangkutan. Deal dan Kent (1999:26) mendefinisikan Budaya Kerja sebagai
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keyakinan dan nilainilai milik bersama yang menjadi pengikat kuat kebersamaan

sebagai warga suatu masyarakat. Kualitas kehidupan sekolah, baik yang terwujud

dalam kebiasaan kerja maupun kepemimpinan dalam hubungan tersebut tumbuh

dan berkembang berdasarkan spirit dan keyakinan tertentu yang dianut sekolah.

Herkovits (1997:24) mengungkapkan budaya sebagai kerangka pikir (construct)

yang menjelaskan tentang keyakinan, perilaku, pengetahuan, kesepakatan, nilai,

tujuan sehingga membentuk pandangan hidup (way of life) sekelompok orang.

Amirullah (2003:24) mendefinisikan budaya sebagai sejumlah nilai, kepercayaan,

kebiasaan yang digunakan untuk menunjukkan perilaku dan/atau kelompok. Tika

(2006:4) bahwa budaya adalah suatu sistem pembagian nilai dan kepercayaan

yang berinteraksi dengan orang dalam suatu organisasi, struktur organisasi dan

sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Menurut Tilaar (2004:190)

bahwa tanpa kebudayan tidak mungkin lahir suatu kepribadian. Budaya adalah

dasar terbentuknya kepribadian manusia, dari budaya dapat terbentuk identitas

seseorang, identitas suatu masyarakat dan identitas suatu bangsa.

Menurut Koentjaraningrat (2000:180) bahwa pendidikan adalah sutu proses

pembudayaan, yaitu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dalam tatanan

kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan manusia menjadi mahkluk yang

berbudi luhur, mulia dan berbudaya. Berdasarkan definisi tersebut yang dimaksud

Budaya Kerja adalah kualitas kehidupan sekolah yang tumbuh berkembang

berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu yang dianut sekolah, keseluruhan latar

fisik, lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim sekolah yang mampu memberikan

bertumbuh kembangnya kecerdasan, keterampilan, dan aktivitas peserta didik
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yang ditampilkan dalam bentuk hubungan sesama warga sekolah dalam bekerja,

kedisiplinan, rasa tanggung jawab, berpikir rasional, motivasi belajar. Budaya

Kerja merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok

masyarakat sekolah yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang

tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak, terutama yang berkaitan

dengan kompetensi lulusan. Untuk mencapai kompetensi lulusan yang optimal,

SMK telah menyusun kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran normatif,

adaptif, dan produktif. Pencapaian kormpetensi produktif terkait dengan

penguasaan keterampilan yang digunakan dalam memenuhi kompetensi kerja.

Kompetensi produktif mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan

Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI). Sebagai acuan untuk mengetahui

tingkat penguasaan kompetensi produktif diambil dari nilai uji kompetensi

produktif.

Bentuk Budaya Kerja yang diterapkan di SMK berupa budaya  Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3). Rohyami (2011), menyatakan bahwa keselamatan kerja

di laboratorium merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan agar

selamat sampai tujuan. Hasil pengamatan budaya K3 belum mendapatkan

perhatian yang memadai dari warga sekolah. Banyak siswa yang belum sadar

untuk berperilaku K3 terutama ketika berada di lingkungan sekolah. Mereka

merasa K3 tidak terlalu penting untuk diterapkan di laboratorium karena hanya

berhubungan dengan software sehingga tidak menimbulkan kecelakaan yang

membahayakan nyawa. Siswa melakukan praktik tanpa melihat teori terlebih

dahulu sehingga pengetahuannya menjadi terbatas dan tidak mengetahui

bagaimana prosedur kerja yang benar. Siswa merasa kurang praktis apabila
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praktik menggunakan peralatan keselamatan kerja sehingga sikap mereka rata-rata

menyepelekan hal-hal yang berhubungan dengan K3. Pihak sekolah juga belum

sepenuhnya memperhatikan perihal K3. Hal ini ditandai dengan minimnya poster

atau gambar, kurangnya sosialisasi dan kurang tegasnya guru menindaklanjuti

siswa yang melanggar perihal K3. Guru lebih memfokuskan perhatian kepada

siswa yang tidak memakai pakaian kerja. Siswa tidak diperkenankan mengikuti

praktik apabila tidak 2 memakai pakaian kerja. Hal ini menunjukkan bahwa

kesadaran berperilaku K3 masih sangat kurang. Kesadaran berperilaku K3 harus

ditanamkan sejak dini.

Berhasil atau tidaknya suatu proses pencapaian tujuan pendidikan , antara lain

dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang belajar,

peralatan mengajar, ruang praktik dan laboratorium yang baik, sumber daya

manusia yang berkualitas dan bermutu, efektivitas pengajaran dan sebagainya.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang perlu

dan penting untuk di kelola dengan baik serta merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari manajemen pendidikan. Seperti gedung, tanah, perlengkapan

administrasi sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam proses belajar

mengajar di kelas.

Menurut Soetjipto (2004: 170) bahwa sarana dan prasarana pendidikan adalah

semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang

penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak

langsung.Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang dapat

warga sekolah berkontribusi secara maksimal alam peningkatkan mutu
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pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan bisa disebut dengan fasilitas

sekolah. Fasilitas sekolah merupakan suatu usaha yang mencerminkan

pelaksanaan kurikulum secara lancar sehingga peserta didik mendapatkan

pengalaman belajar dan latihan keterampilan kejuruan yang memadai.

Kualifikasi lulusan yang kompeten dapat terbentuk apabila sarana dan prasarana

dapat tersedia dengan baik. Ketersediaan ini harus sesuai dengan standar yang

sudah diberikan oleh Pemerintah. Permendiknas Nomor 40 tahun 2008 tentang

Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) pasal 4 (Peraturan Menteri, 2008:4) dijelaskan

bahwa Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

(SMK/MAK) wajib menerapkan standar sarana dan prasarana Sekolah Menengah

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan

Menteri ini ditetapkan. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Nomor 129a/u/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pendidikan (SPM) untuk SMK Pasal 4 ayat 2 (Keputusan Menteri,

2004:5) yang salah satu menjelaskan bahwa 90% sekolah harus memiliki sarana

dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara

nasional. Pengadaan suatu bengkel dan laboratorium, lebih dari pada sekedar

mendirikan bangunan sebagaimana membangun sebuah ruangan pembelajaran

teori.

Perancangan yang matang dengan memperhatikan kemungkinan restrukturisasi

ruangan merupakan hal yang cukup memerlukan pemikiran, mengingat
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak dengan cepat,

sehingga ruangan bengkel dan laboratorium dapat dengan mudah diatur kembali

jika mendapat peralatan baru. Dalam merencanakan dan mengembangkan

fasilitas yang dibutuhkan di SMK harus memperhatikan beberapa faktor penentu

perencanaan dan pengembangan fasilitas adalah sebagai berikut: (1) Tujuan

kurikulum; (2) Pembelajaran; (3) Jenis dan jumlah ruang yang diperlukan; (4)

Jumlah siswa yang akan dilayani; (5) Jumlah, ukuran ruang, dan layout

laboratorium; (6) Jenis dan jumlah perabot rumah tangga (furniture) yang

diperlukan; dan (7) Jenis dan jumlah alat, equipment, tools, dan bahan yang

diperlukan.

Sarana dan prasarana (fasilitas) Pendidikan Kejuruan, adalah sesuatu yang

diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, meliputi: (1) tanah:

jalan, halaman, kebun, lapangan; (2) Gedung: ruang kelas, laboratorium, bengkel,

kantor, ruang pendukung, gudang; (3) Perabot: lemari, meja-kursi, filing cabinet,

tempat penyimpanan barang; (4) Infra struktur: listrik, air, gas, telpon, internet

;dan (5) Alat dan Bahan: equipment, instrument, tools bahan habis untuk

pelaksanaan praktik kejuruan.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 40 tahun 2008 tentang standar sarana dan

prasarana SMK/MAK bahwa sebuah SMK/MAK sekurang-kurangnya memiliki

prasarana yang dikelompokkan dalam ruang pembelajaran umum, ruang

penunjang, dan ruang pembelajaran khusus. Selanjutnya pada butir 3

menyebutkan bahwa ruang pembelajaran khusus meliputi ruang praktik sesuai
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dengan program studi keahlian beserta peralatan standar yang harus ada di

dalamnya.

Sarana dan prasarana pembelajaran SMK harus memenuhi Standar Pelayanan

Mutu (SPM) untuk digunakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Standar

sarana dan prasarana SMK mengacu pada permendiknas nomor 40 tahun

2008. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh bengkel kerja yang baik adalah

sebagai berikut: (1) kesempurnaan dari semua faktor yang berpengaruh terhadap

tata letak bengkel; (2) pemanfaatan alat (mesin), tenaga kerja (personal) dan ruang

bengkel; (3) pengaturan tata letak yang memudahkan pelayanan (fleksibel); (4)

dapat berlaku bagi rencana perubahan produk; (5) keteraturan dan kebersihan

yang terjaga; dan (6) keselamatan kerja dan lingkungan harus diutamakan.

Persyaratan pokok bengkel kerja SMK adalah: (1) Panas (heat) untuk ruangan

elektronika standar suhu ruangan 22 0 C sedangkan ruangan manufaktur 20 0 C.

untuk laboratorium komputer suhu ruangannya 220C; (2) Pencahayaan (lighting)

300-500 lux. Efek radiasi cahaya, iluminasi cahaya akan memberikan dampak

terhadap proses belajar mengajar; (3) Bunyi, suara, dan kebisingan (noise)

merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar

mengajar. Standar yang harus dipenuhi adalah 70-140 decibles; (4) Warna (color)

memberikan dampak pada refleksi cahaya yang ditimbulkan, serta memberikan

dampak psikologis terhadap proses pembelajaran. Warna yang dipilihkan harus

memberikan ketenangan dan rasa nyaman; (5) Tata letak bengkel kerja praktik

harus dijabarkan berdasarkan konsep pedagogik.



13

Mengacu pada tujuan dari program studi keahlian teknik komputer dan

informatika, maka ruang pembelajaran khusus yang diperlukan

(bengkel/laboratorium)sebagai sarana belajar praktik kejuruan siswa adalah

minimal terdiri dari: (1) Ruang pengembangan software; (2) Area/Ruang praktik

rekam suara dan video untuk kompetensi keahlian multimedia dan animasi; (3)

Ruang perawatan dan perbaikan komputer; (4) Ruang praktik instalasi jaringan

untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan; (5) Area kerja mekanik

teknik elektro; (6) Area kerja/Studio Web Design; (7) Ruang penyimpanan dan

instruktur.

Ukuran minimal dari masing-masing ruangan seperti ditetapkan dalam standar

sarana dan prasarana SMK yang mengacu pada permendiknas Nomor . 40 tahun

2008 yaitu kapasitas untuk 16 peserta didik, dengan luas minimum 64 meter

persegi dan lebar minimum 8 meter persegi. area kerja untuk masing-masing

siswa adalah 4 meter persegi/ siswa. Selanjutnya standar alat-alat yang diperlukan

pada masing-masing ruang praktik juga diatur dalam permendiknas nomor 40

Tahun 2008.

Bengkel dan laboratorium berbeda dengan ruang belajar teori, yang sudah cukup

dengan tersedianya papan tulis, meja dan kursi guru dan siswa, lemari

penyimpanan ATK dan bahan pembelajaran, dan ventilasi udara dan pencahayaan

alami dan buatan. Lebih dari itu diperlukan beberapa sarana pendukung antara

lain, tempat demonstrasi guru, tempat praktik siswa, alat-alat dan bahan

praktikum, ruang penyimpanan alat dan bahan, sarana air bersih, ruang toolman,

ruang administrasi, proyektor, sarana K3, ruang ibadah, rest area, toilet dan pada
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pengerjaan tertentu memerlukan sistem sirkulasi udara yang memadai. Khusus

untuk area kerja program studi keahlian teknik komputer dan informatika

memerlukan pengaturan suhu yang memadai, kebersihan dan keteraturan yang

terjaga dengan baik, sumber daya listrik yang cukup, serta pencahayaan yang

baik. Selain itu pula untuk mendukung pembelajaran diperlukan dukungan

teknologi komunikasi dan informasi atau Information Communication and

Technology (ICT) yang optimal.

Berdasarkan observasi sarana dan prasarana pendidikan di SMK Negeri di

Kabupaten Way Kanan belum memenuhi sesuai dengan standar. Sarana dan

prasarana pendidikan yang belum sesuai berupa gedung , ruang kelas, dan

peralatan praktik siswa, keadaan ini akan mempengaruhi kualitas lulusan.

Faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi kompetensi profesional guru adalah

Budaya Kerja (length of service). Guru yang telah lama bekerja pada pekerjaan

tertentu seharusnya mempunyai berbagai pengalaman yang berkaitan dengan

bidangnya masing-masing, dalam pelaksanaan pengajaran. Budaya Kerja diartikan

sebagai lamanya seseorang menyumbangkan tenaganya pada tempatnya bekerja.

Jadi Budaya Kerja ditentukan oleh rentang waktu, sehingga masa kerja seorang

guru ditentukan oleh waktu dimana mereka mulai bekerja.

Semakin lama seseorang bekerja, maka disimpulkan bahwa ia semakin memiliki

Budaya Kerja. Robbins (2007:65) menjelaskan bahwa, “Beberapa bukti terbaru

menunjukkan adanya hubungan positif antara masa kerja dan kualitas kerja”.

Budaya Kerja yang semakin lama akan mempengaruhi kualitas kerja yang

berujung pada perbaikan kualitas mengajar seorang guru. Namun di sisi lain,
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Budaya Kerja yang semakin lama tanpa disertai oleh variasi kerja dan adanya

promosi akan mendorong kurangnya semangat kerja seseorang. Secara umum

diketahui bahwa dalam pekerjaan sebagai guru sangat kecil peluang untuk

mengalami promosi kerja dan variasi kerja. Kondisi statis yang cukup lama akan

menyebabkan kurangnya semangat kerja yang berdampak pada menurunnya

kualitas mengajar seorang guru.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melaksanakan penelitian dengan judul

”Pengaruh Budaya Kerja, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan, dan

Budaya Kerja terhadap Kompetensi Profesional Guru SMK Negeri se Kabupaten

Way Kanan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah yang

berhubungan dengan kompetensi professional guru sebagai berikut:

1.2.1 Guru SMK Negeri yang memiliki sertifikat pendidik masih sedikit

1.2.2 Budaya Kerja guru SMKN kabupaten Way Kanan masih rendah.

1.2.3 Sarana Prasarana yang yang dimiliki SMK Negeri di Way Kanan belum

memadai

1.2.4 Budaya Kerja guru SMK Negeri di Way Kanan masih minim
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1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi terhadap jumlah guru SMKN yang sudah profesional

maka penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai Budaya Kerja (X1),

ketersediaan sarana dan prasarana sekolah (X2), Budaya Kerja (X3), dan

kompetensi profesional guru (Y).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka secara operasional permasalahan

yang akan diteliti dapat di rumuskan sebagai berikut.

1.4.1 Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan Budaya Kerja terhadap

kompetensi Profesional guru SMK Negeri se Kabupaaten Way Kanan?

1.4.2 Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan ketersediaaan sarana dan

prasarana pendidikaan terhadap kompetensi Profesional guru SMK Negeri

se Kabupaten Way Kanan ?

1.4.3 Apakah terdapat pengaruh Pengalaman Kerja positif dan signifikan

terhadap kompetensi Profesional guru SMK Negeri se Kabupaten Way

Kanan ?

1.4.4 Apakah terdapat secara bersama-sama pengaruh positif dan signifikan

terhadap Budaya Kerja , ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan,

dan Pengalaman Kerja terhadap kompetensi Profesional guru SMK

Negeri se Kabupaten Way Kanan ?
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1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui:

1.5.1 Pengaruh Budaya Kerja positif dan signifikan secara sendiri-sendiri

terhadap kompetensi Profesional guru SMK Negeri se Kabupaaten Way

Kanan

1.5.2 Pengaruh ketersediaaan sarana dan prasarana pendidikaan positif dan

signifikan secara sendiri-sendiri terhadap kompetensi Profesional guru

SMK Negeri se Kabupaten Way Kanan

1.5.3 Pengaruh Budaya Kerja positif dan signifikan secara sendiri-sendiri

terhadap kompetensi Profesional guru SMK Negeri se Kabupaten Way

Kanan

1.5.4 Pengaruh Budaya Kerja , ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan,

dan Budaya Kerja positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap

kompetensi Profesional guru SMK Negeri se Kabupaten Way Kanan

1.6 Kegunaan Penelitian

Pada hakekatnya penelitian yang dilakukan seseorang diharapkan akan

mendapatkan manfaat tertentu yaitu sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan keilmuan

manajemen pendidikan serta memberikan penjelasan secara terperinci dan

sistematis mengenai Budaya Kerja, ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan, masa kerja secara bersama-sama terhadap kompetensi

Profesional guru SMK Negeri se Way Kanan
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1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Pendidikan

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan Profesional

guru.

b. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai input bagi pimpinan dalam

menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Budaya

Kerja, ketersediaan sarana dan prarana pendidikan dan masa kerja

terhadap kompetensi profesional guru

c. Bagi Guru

Dapat memberikan masukan kepada guru dalam hubungannya dengan

peningkatan profesional guru

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pembelajaraan untuk

diterapkan di tempat tugas peneliti.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup.

1.7.1 Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah

Manajemen Pendidikan, yang mengkaji tentang sumber daya manusia

dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan yang efektif dan

efisien dalam bidang pendidikan.
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1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh guru SMK Negeri Kabupaten Way

Kanan .

1.7.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Budaya Kerja, sarana dan prasarana

pendidikan , Budaya Kerja, kompetensi profesional guru

1.7.4 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah SMK Negeri se kabupaten Way Kanan

1.7.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitiaan ini dilaksanakan pada Tahun Pelajaran 2016/2017.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kompetensi Profesional Guru

2.1.1 Pengertian Kompetensi

Kata “kompetensi’ diartikan kewenangan, atau kemampuan menguasai gramatika

suatu bahasa secara abstrak atau batiniah (Peter Jarvis, 1983: 21 ). Berdasarkan

pengertian dalam bahasa Inggris kata “competence” diartikan sebagai kecakapan

atau kemampuan. Kompetensi juga diartikan pemilikan, penguasaan, ketrampilan

dan kemampuan yang dituntut jabatan seseorang, maka seorang guru harus

menguasai kompetensi guru, sehingga dapat melaksanakan kewenangan

profesionalnya. Menurut Littrell kompetensi adalah kekuatan mental dan fisik

untuk melakukan tugas atau ketrampilan yang dipelajari melalui latihan dan

praktik.

Kompetensi yang disebutkan dalam UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan :

pasal (10) adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek

pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang

ditetapkan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Robert A. Roe ( 2001:73) menggambarkan kemampuan untuk melaksanakan satu

tugas / peran, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan,ketrampilan-
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ketrampilan, sikap dan nilai-nilai pribadi yang dapat dilakukan melalui

pengalaman dan bekerja secara langsung. Selanjutnya Pengertian Kompetensi

menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI): Kompetensi

adalah pernyataan tentang bagaimana sesorang dapat mendemonstrasikan

ketrampilan, pengetahuan dan sikapnya di tempat kerja sesuai dengan standar

industri atau sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja

(industri)

Merujuk berbagai pendapat tentang kompetensi tersebut diatas, dalam

mengembangkan pendidikan menengah kejuruan (SMK) selain dengan

membekali ketrampilan yang sesuai dengan program keahliannya, adalah

membekali pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai kepribadian agar

mampu beradaptasi dengan dunia kerja yang sesungguhnya sebagai bagian dari

Budaya Kerja dan belajar secara langsung. Kompetensi lulusan yaitu kemampuan

minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah tamat mengikuti pendidikan

pada jenjang atau satuan pendidikan tertentu. Misalnya, kompetensi lulusan SMK.

Dilihat dari tujuan kurikulum, kompetensi lulusan termasuk tujuan institusional.

Keputusan Dirjen Mandikdasmen nomor 4678/D/KEP/MK/2016 Tentang

Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Sebagai pemahaman tentang

kompetensi keahlian ini, merupakan isi dalam kurikulum KTSP yang berpedoman

dengan spektrum Tahun 2008, adalah

1. Akuntansi
Bidang Studi Keahlian : Bisnis Dan Manajemen
Program Keahlian : Keuangan
Kompetensi Keahlian : Akuntansi

2. Pemasaran
Bidang Studi Keahlian : Bisnis Dan Manajemen
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Program Keahlian : Tata Niaga
Kompetensi Keahlian : Pemasaran

3. Akomodasi Perhotelan
Bidang Studi Keahlian :Seni Kerajinan dan Pariwisata
Program Keahlian : Pariwisata
Kompetensi Keahlian : Akomodasi Perhotelan

4. Teknik Komputer Dan Jaringan
Bidang Studi Keahlian : Teknik Informatika dan Komunikasi
Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informasi
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

Muatan struktur kurikulumnya meliputi muatan mata pelajaran :1) Normatif; 2)

Adaptif; 3) Produktif; 4) Muatan lokal dan pengembangan diri. Dari keempat

muatan tersebut yang paling berperan dalam menentukan relevansi pekerjaan

adalah muatan produktif, karena mengajarkan materi yang berhubungan dengan

dunia Usaha/Dunia Industri dalam ini sebagai pengguna lulusan.

Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang harus

dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan

berhasil. Maka Kompetensi profesional guru adalah sejumlah kompetensi yang

berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian di bidang

pendidikan atau keguruan. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar

guru dalam pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi

yang dibinanya, sikap yang tepat tentang lingkungan dan mempunyai ketrampilan

dalam teknik mengajar.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, terdiri dari 4 (empat), yaitu

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan

kompetensi profesional. Keberhasilan guru dalam menjalankan profesinya sangat

ditentukan oleh keempatnya dengan penekanan pada kemampuan mengajar.
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Selanjutnya, akan diuraikan masing-masing pembahasan tentang kompetensi yang

harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu sebagai berikut.

1. Kompetensi Pedagogik

Pendekatan pedagogik adalah membantu siswa melakukan kegiatan belajar.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan pembelajaran itu dapat

menggunakan pendekatan kontinum, yaitu dimulai dari pendekatan

pedagogi yang diikuti oleh pendekatan andragogi, atau sebaliknya yaitu

dimulai dari pendekatan andargogi yang diikuti pedagogi, demikian pula

daur selanjutnya; andragogi-pedagogi, pedagogi-andargogi, dan sejenisnya.

Jadi,Pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang lingkupnya

terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dengan siswa. Sedangkan

kompetensi pedagogik adalah sejumlah kemampuan guru yang berkaitan

dengan ilmu dan seni mengajar siswa.

Rumusan kompetensi pedagogik dalam peraturan pemerintah Nomor 19

Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28, ayat 3 (Tim

redaksi Fokus media, 2005, ;77) menyebutkan kompetensi adalah

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi;

a. Pemahaman terhadap peserta didik,

b. Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,

c. Evaluasi hasil belajar,

d. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang

dimilikinya.

Kompetensi pedagogik menurut Samani Mukhlas ialah kemampuan dalam

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi :
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a. Pemahaman wawasan atau landaskan kependidikan;

b. Pemahaman peserta didik;

c. Pengembangan kurikulum/silabus;

d. Perancangan pembelajaran;

e. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;

Berdasarkan beberapa pengertian dengan kompetensi pedagogik maka guru

mempunyai kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

a. Menguasai landasan mengajar;

b. Menguasai ilmu mengajar;

c. Mengenal siswa;

d. Menguasai penyusunan kurikulum;

e. Menguasai teknik penyusnan RPP;

f. Menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran, dll.

2. Kompetensi Kepribadian

Manusia wajib menguasai pengetahuan yang akan diajarkan kepada peserta

didik secara benar dan bertanggungjawab. Ia harus memilki pengetahuan

penunjang tentang kondisi fisiologis, psikologis, dan pedagogik dari para

peserta didik yang dihadapinya. Menurut pasal 28 ayat 3 butir b Standar

Nasional Pendidikan, bahwa kompetensi kepribadian merupakan kemampuan

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi

teladan peserta didik dan berakhlak mulia. Beberapa kompetensi kepribadian

yang semestinya ada pada seseorang guru, yaitu mencakup:

a. Kepribadian yang utuh, meliputi : berbudi luhur, jujur, dewasa,

beriman, bermoral;



25

b. Kemampuan mengaktualisasikan diri seperti disiplin, tanggungjawab,

peka, objektif, luwes, berwawaan luas;

c. Dapat berkomunikasi dengan oranglain;

d. Mampu mengembangkan profesi, seperti : berfikir kreatif, kritis,

reflektif, mampu belajar sepanjang hayat, dapat mengambil keputusan.

Jadi kemampuan kepribadian menyangkut jati diri seseorang guru sebagai

pribadi yang baik, tanggungjawab, terbuka, dan terus mau belajar,mempunyai

pengetahuan tentang perkembangan peserta didik serta kemampuan

memperlakukan mereka secara individual.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru untuk memahami

dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan mampu

mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara.

Kompetensi yang dimiliki seorang guru adalah menyangkut kemampuan

berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka (seperti orang

tua,tetangga, dan sesama teman).

Menurut Mulyasa (2007:48), tujuh kompetensi sosial yang harus dimiliki

guru agar dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif, tujuh kompetensi

tersebut meliputi :

a. Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama;

b. Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi;

c. Memiliki pengetahuan inti demokrasi;

d. Memiliki pengetahuan tentang estetika;
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e. Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial;

f. Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan; dan

g. Setia terhadap harkat dan martabat manusia.

Kompetensi sosial bagi seorang guru juga meliputi:

a. Memiliki empati kepada orang lain;

b. Memiliki toleransi kepada orang lain;

c. Memiliki sikap dan kepribadian yang positif serta melekat pada setiap

kompetensi yang lain;

d. Mampu bekerjasama dengan orang lain.

Seorang guru terkait dengan kompetensi sosial, harus menguasai beberapa

hal, seperti : (1) bersifat inklusif,bertindak obyektif serta tidak diskriminatf ;

(2) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun sesama pendidik,orang

tua dan masyarakat; (3) beradaptasi di tempat tugas di seluruh wilayah

Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya; (4)

berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan

dan tulisan atau bentuk lain (Mulyasa,2007:56)

a. Fungsi Kompetensi Sosial Guru

Guru ada dan hidup di masyarakat. Masyarakat dalam Proses

pembangunan sekarang ini menganggap guru sebagai anggota masyarakat

yang memiliki kemampuan, ketrampilan yang cukupluas, yang mau ikut

serta secara aktif dalam proses pembangunan. Guru diharapkan menjadi

pelopor di dalam pelaksanaan pembangunan.

Posisi anda sebagai seorang guru/calon guru perlu menyadari bahwa guru

tidak mungkin lepas dari kondisi social di masyarakat yang sifatnya
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komplek. Untuk itu peran dan fungsi guru yang perlu anda pelajari adalah

sebagai berikut.

1. Motivator dan Inovator dalam Pembangunan Pendidikan

Sebagai ilustrasi guru yang berada di desa berperan sebagai agen

perubahan di masyarakat berusaha aktif dalam mencerdaskan

kehidupan masyarakat desa dengan senantiasa memberikan motivasi

kepada masyarakat untuk ikut serta menyukseskan wajib belajar dan

mendorong mereka untuk tetap menyekolahkan anaknya ke jenjang

yang lebih tinggi.

2. Perintis dan Pelopor Pendidikan

Sebagai contoh kepeloporan yang dilakukan guru dalam kegiatan

penggalangan dana dari masyarakat yang mampu untuk memberikan

beasiswa bagi siswa berprestasi yang kurang mampu di sekolahnya,

keaktifan guru sebagai tutor di balai desa dalam menjenjang program

kerja Paket A dan Paket B.

3. Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan

Sebagai seorang guru yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan

dituntut untuk senantiasa berusaha melakukan berbagai penemuan

khususnya berkaitan dengan permasalahan pendidikan yang ada di

masyarakat sehingga diharapkan dengan penemuanya dapat dilakukan

pencarian solusinya baik secara individu maupun kelembagaan. Hasil

dari penelitihan guru dapat dipublikasikan secara luas kepada

masyarakat.

4. Pengabdian
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Masyarakat akan tuntut yang demikian besar terhadap tanggung jawab

guru di masyarakat, maka guru sebagai salah satu ujung tombak dunia

pendidikan perlu melibatkan diri dalam kegiatan di masyarakat yang

relevan dengan dunia pendidikan terutama dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalnya guru dapat mengabdikan

di masyarakat dengan memberikan penerangan mengenai wajib belajar

kepada masyarakat dalam kegiatan kelurahan ,memberikan diklat

mengenai berbagai keterampilan praktis yang dapat meningkatkan

kewiraushaan di kalangan pemuda putus sekolah, menjadi narasumber

dalam kegiatan latihan kepemimpinan di karang taruna.

b. Ruang Lingkup Kompetensi Sosial Guru

Achmad Sanusi (1991) mengungkapkan kompetensi sosial mencakup

kemampuan untuk menyusuaikan diri kepada tuntutan kerja dan

lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru.

Jenis-jenis kompetensi social yang harus dimiliki guru menurut Cece

wijaya (1994:67) adalah sebagai berikut.

1. Terampil Berkomunikasi dengan Peserta Didik dan Orang Tua Peserta

Didik

2. Bersikap Simpatik

3. Dapat Bekerja Sama dengan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah

4. Pandai Bergaul dengan Kawan Sekerja dan Mitra Pendidikan

5. Memahami Dunia Sekitarnya (Lingkungan)
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2.1.2 Kompetensi Profesional

Profesi dapat dilihat dari dua konteks, yang pertama merupakan indikator

kemampuan yang menunjukan kepada perbuatan yang dapat diobservasi, dan

yang kedua sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif dan afektif

dengan tahap pelaksaaannya (Sardiman 2001:125).

Berdasarkan peran guru sebagai pengelola proses pembelajaran, guru harus

memiliki kemampuan:

1. Merencanakan proses pembelajaran
- Merumuskan tujuan
- Memilih prioritas materi yang akan diajarkan.
- Memilih dan menggunakan metode.
- Memilih dan menggunakan sumber belajar yang ada..
- Memilih dan menggunakan media pembelajaran.
- Melaksanakan sistem pembelajaran
- Memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat.
- Menyajikan urutan pembelajaran secara tepat
- Mengevaluasi sistem pembelajaran
- Memilih menyusun jenis evaluasi
- Melaksanakan kegiatan evaluasi sepanjang proses
- Mengadministrasikan hasil evaluasi

2. Mengembangkan sistem pembelajaran
- Mengoptimalisasi potensi peserta didik
- Meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri
- Mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut.

Aspek-aspek yang berkaitan dengan kompetensi profesional menurut

Permendiknas No 16 Tahun 2007 yang meliputi :

(1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung
mata pelajaran yang diampu;

(2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang
diampu;

(3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif;
(4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan

tindakan reflektif dan
(5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan

diri.
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Menurut Wahidmurni (2010:18) kompetensi profesional berkaitan dengan

kemampuan guru akan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Kemampuan ini diperoleh melalui jalur pendidikan sesuai dengan program studi

yang ditempuh. Kompetensi profesional menurut Yanim (2006:7) meliputi :

(1) Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus
diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya;

(2) Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan
keguruan;

(3) Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.
Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar tenaga pendidik

Muhlisin (2008:2) mempertegas tentang pengertian kompetensi profesional

sebagai ”Kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan

mendalam yang memungkinkan mereka membimbing peserta didik dalam

menguasai materi yang diajarkan sehingga siswa dapat memperoleh hasil belajar

yang baik”. Sementara menurut, Kunandar (2011:46) “Kompetensi profesional

adalah kemampuan dalam penguasaan akademik (mata pelajaran/bidang studi)

yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaligus, sehingga

guru itu memiliki wibawa akademis”.

Menurut Nanang dan Cucu (2012:46) kompetensi profesional adalah menguasai

keilmuan bidang studi dan langkah kajian kritis pendalaman isi bidang studi.

Kompetensi profesional menurut Usman (2001:27) meliputi;

(1) Penguasaan terhadap landasan kependidikan;
(2) Menguasai bahan pengajaran;
(3) Kemampuan menyusun program pengajaran dan
(4) Kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses

pembelajaran.

Kompetensi profesional mengacu pada peruntukan yang bersifat rasional dan

memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan.

Mengenai perangkat kompetensi profesional biasanya dibedakan profil
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kompetensi yaitu mengacu kepada berbagai aspek kompetensi yang dimiliki

seseorang tenaga profesional pendidikan atau guru dan spektrum kompetensi yaitu

mengacu kepada variasi kualitatif dan kuantitatif. Perangkat kompetensi yang

dimiliki oleh guru yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dan mengembangkan

sistem pendidikan.

Kunandar (2011:16) menyatakan bahwa kompetensi profesional merupakan

kemampuan dasar tenaga pendidik, bila guru disebut profesional guru harus

mampu menguasai keahlian dan keterampilan teoritik dan praktek dalam proses

pembelajaran. Kompetensi profesional cenderung mengacu kepada kemampuan

teoritik dan praktik lapangan.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan

penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang

mencakup penguasaan substansi isi, materi, kurikulum mata pelajaran di sekolah

dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta

menambah wawasan keilmuan bagi guru. Secara rinci masingmasing elemen

kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai

berikut.

(1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi.
Subkompetensi ini memiliki indikatornya: memahami materi ajar yang ada
dalam kurikulum sekolah, memahami strukstur, konsep dan metode
keilmuan yang menaungi menerapkan dalam kehidupan sehari hari-hari.

(2) Mengausai metode pengembangan ilmu, telaah kritis, kreaktif, dan inovatif
terhadap bidang studi.

Aryan (2007:27) menyatakan bahwa secara profesional guru memiliki

kemampuan dan keterampilan sebagai berikut:

(1) Dapat mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam
pembelajaran ;
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(2) Dapat memahami perkembangan psikologis peserta didik;
(3) Dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara umum dan

komunikasi dalam ;
(3) Memiliki wawasan pengetahuan, pemahaman, dan sikap profesional untuk

memecahkan masalah;
(4) Mampu mengembangkan profesi pendidikan sesuai dengan perkembangan

dan tuntutan zaman.

Secara akademik, seorang guru diharapkan memiliki kemampuan dan keterapilan

sebagai berikut:

(1) Dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan: pemahaman dan
penghayatan terhadap prinsip dan nilai ; daya nalar, berpikir logis, kritis,
sistematik, kreatif, cerdas, rasa keindahan, sikap terbuka, dan rasa ingin tahu;
melaksanakan proses ; rasa menyenangkan belajar ;

(2) Tepat dalam memilih pendekatan, metode, dan teknik yang relevan dengan
perkembangan fisik dan psikis peserta didik;

(3) Mampu membuat perencanaan yang baik dan melaksanakannya dalam
pembelajaran ;

(4) Mahir dalam pengelolaan kelas sesuai dengan pendekatan pembelajaran
yang diterapkannya;

(5) Tepat dalam membuat asesmen pembelajaran sekaligus bisa menerima hasil
refleksi pembelajaran yang dilakukannya untuk melaksanakan program
tindak lanjut;

(6) Memilih kemampuan berkomunikasi dalam ruang lingkup akademik, baik
secara lisan maupun tulisan.

Lebih lanjut Aryan (2007:28) mengemukakan bahwa sebagai guru yang

senantiasa terkait dengan kekhasan diharapkan memiliki kemampuan dan

keterampilan khusus guru , di antaranya sebagai berikut;

(1) Mampu berpikir logis, sistematik, kreatif, objektif, terbuka, abstrak, cermat,
jujur, dan efisien;

(2) Dapat menyederhanakan keabstrakan ;
(3) Mendorong peserta didik untuk percaya diri dan berdaya juang yang tinggi,

terutama ketika menemukan/ memecahkan persoalan ;
(4) Menerapkan konsep ;
(5) Menggunakan bahasa simbol yang tepat;
(6) Meningkatkan daya abstraksi peserta didik dan;
(7) Mendorong peserta didik senang (enjoy) dalam melakukan doing math.

Indikator kompetensi profesional guru berdasarkan peran guru dalam mengelola

proses pembelajaran sebagaimana menurut Uno (2011:58) di antaranya adalah :
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(1) Merencanakan sistem pembelajaran yang meliputi; merumuskan tujuan,
memilih prioritas materi yang akan diajarkan, memilih dan menggunakan
metode, memilih dan menggunakan sumber belajar yang ada, dan memilih
dan menggunakan media pembelajaran;

(2) Melaksanakan sitem pembelajaran, memilih bentuk kegiatan pembelajaran
yang tepat, menyajikan urutan pembelajaran secara tepat;

(3) Mengevaluasi sistem pembelajaran, memilih dan menyusun jenis evaluasi,
melaksanakan evaluasi sepanjang proses, dan mengadministrasikan hasil
evaluasi; dan

(4) Mengembangkan sistem pembelajaran, mengoptimalkan potensi peserta
didik, meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri, dan
mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut.

Berdasarkan literatur dan pendapat tentang kompetensi profesional guru di atas

dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru merupakan 9 kemampuan

yang dimiliki di dalam setiap individu guru dalam menguasai materi pembelajaran

sesuai tuntutan pembelajaran serta kejelasan dalam penyajian materi. Kompetensi

profesional sangat diperlukan oleh setiap guru untuk menjalankan proses

pembelajaran dalam mencapai tujaun pendidikan. Keterbatasan kompetensi

profesional yang dimiliki oleh seorang guru akan berpengaruh dalam kemampuan

proses pembelajaran. Sementara indikator-indikator yang telah disebutkan dapat

disimpulkan juga bahwa cakupan kompetensi profesional adalah;

(1) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran;
(2) Mampu menguasai materi pembelajaran ;
(3) Kemampuan dalam mengembangkan materi pembelajaran secara kreaktif

yang relavan;
(4) Kemampuan dalam mengembangkan diri dan;
(5) Mampu dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Putro (2005:34) mengatakan bahwa kompetensi guru dipengaruhi oleh faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri

individu guru yang meliputi: latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar,

penataran dan pelatihan dan sebagianya. Sedangkan faktor eksternal meliputi:
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iklim dan kebijakan organisasi, lingkungan kerja, sarana dan prasarana, gaji,

lingkungan sosial dan sebagianya.

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Yuhetty (2010) bahwa faktor

internal yang mempengaruhi kompetensi guru meliputi: tingkat pendidikan,

keikutsertaan di dalam berbagai pelatihan dan kegiatan ilmiah, masa kerja dan

Budaya Kerja, tingkat kesejahteraan serta kesadaran akan kewajiban dan

panggilan hati nurani. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi: besar gaji dan

tunjangan yang diterima, ketersediaan sarana dan media pembelajaran,

kepemimpinan kepala sekolah, kegiatan pembinaan yang dilakukan dan peran

serta masyarakat.

Berdasarkan uraian  di atas, maka yang disebut kompetensi profesional dalam

penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki guru yang berkenaan dengan

penguasaan materi pembelajaran yang mendalam yang mencakup penguasaan

substansi isi, materi, kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan

yang menaungi materi kurikulum tersebut yang dapat menambah wawasan

keilmuan bagi guru dan peserta didik.

2.2 Budaya Kerja

Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan kualitas manusia Indonesia

yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Rumusan tujuan

pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan Budaya

Kerja. Depdiknas (2010:2) menyatakan budaya sebagai keseluruhan sistem

berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan

masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil
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dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya.

Pengembangan Budaya Kerja dapat dilakukan melalui pengembangan lingkungan

masyarakat sekolah tersebut. Peserta didik hidup dalam lingkungan sosial

masyarakat sekolah, maka pengembangan Budaya Kerja hanya dapat dilakukan

dalam lingkungan sosial masyarakat sekolah yang bersangkutan. Deal dan Kent

(1999:26) mendefinisikan Budaya Kerja sebagai keyakinan dan nilai-nilai milik

bersama yang menjadi pengikat kuat kebersamaan sebagai warga suatu

masyarakat. Kualitas kehidupan sekolah, baik yang terwujud dalam kebiasaan

kerja maupun kepemimpinan dalam hubungan tersebut tumbuh dan berkembang

berdasarkan spirit dan keyakinan tertentu yang dianut sekolah.

Herkovits (1997:24) mengungkapkan budaya sebagai kerangka pikir (construct)

yang menjelaskan tentang keyakinan, perilaku, pengetahuan, kesepakatan, nilai,

tujuan sehingga membentuk pandangan hidup (way of life) sekelompok orang.

Schein (1992:23) mendefinisikan budaya sebagai asumsi dan keyakinan dasar

yang dilakukan bersama para anggota kelompok organisasi.

Amirullah (2003:24) sedangkan mendefinisikan budaya sebagai sejumlah nilai,

kepercayaan, kebiasaan yang digunakan untuk menunjukkan perilaku dan/atau

kelompok. Tika (2006:4) mengemukakan definisi budaya adalah suatu sistem

pembagian nilai dan kepercayaan yang berinteraksi dengan orang dalam suatu

organisasi, struktur organisasi dan sistem kontrol yang menghasilkan norma

perilaku. Menurut Tilaar (2004:190) tanpa kebudayan tidak mungkin lahir suatu

kepribadian. Budaya adalah dasar terbentuknya kepribadian manusia, dari budaya

dapat terbentuk identitas seseorang, identitas suatu masyarakat dan identitas suatu
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bangsa. Pendidikan adalah sutu proses pembudayaan, yaitu menanamkan nilai-

nilai dan norma-norma dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,

menjadikan manusia menjadi mahkluk yang berbudi luhur, mulia dan berbudaya.

Berdasarkan definisi tersebut yang dimaksud Budaya Kerja adalah kualitas

kehidupan sekolah yang tumbuh berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai

tertentu yang dianut sekolah, keseluruhan latar fisik, lingkungan, suasana, rasa,

sifat, dan iklim sekolah yang mampu memberikan bertumbuh kembangnya

kecerdasan, keterampilan, dan aktivitas peserta didik yang ditampilkan dalam

bentuk hubungan sesama warga sekolah dalam bekerja, kedisiplinan, rasa

tanggung jawab, berpikir rasional, motivasi belajar.

Budaya Kerja merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu

kelompok masyarakat sekolah yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai

yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak, terutama yang berkaitan

dengan kompetensi lulusan. Untuk mencapai kompetensi lulusan yang optimal,

SMK telah menyusun kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran normatif,

adaptif, dan produktif. Pencapaian kormpetensi produktif terkait dengan

penguasaan keterampilan yang digunakan dalam memenuhi kompetensi kerja.

Kompetensi produktif mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan

Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI). Sebagai acuan untuk mengetahui

tingkat penguasaan kompetensi produktif diambil dari nilai uji kompetensi

produktif. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung

jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh
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masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu (SK

Mendiknas No. 045/U/2992, Ps 21).

Des Mc Nicholas (Nizwardi 2002:6) mengatakan kompetensi didefinisikan

kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan tugas atau

pekerjaan dengan aman sesuai dengan standar tanpa memerlukan pengawasan).

Gonsi (2004:19) menyatakan kompetensi adalah kemampuan seseorang peserta

didik untuk menampilkan aktivitas tertentu hasil kombinasi dari pengetahuan,

keterampilan, disposisi dan nilai-nilai yang tampak pada cakrawala pendidikan,

kombinasi dari generik dan kompetensi kunci dalam menyelesaikan suatu

pekerjaan.

National Vocational Qualifications United of Kingdom dalam LPJK Nasional

(2007:4) kompetensi didefinikan sebagai kombinasi dari keterampilan,

pengetahuan dan pemahaman, serta kemampuan untuk menerapkannya). Kegiatan

belajar keterampilan mencakup (1) belajar memasang peralatan hingga betulbetul

dapat dioperasikan; dan (2) belajar memakai peralatan dan instrumen tertentu

(Ruijters dan Utomo, 1991:40).

2.2.1 Budaya Kerja Guru

Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah

budaya yang terdapat pada kehidupannya. Kebudayaan tersusun dari unsur-unsur

kehidupan yang diciptakan oleh manusia seperti adat istiadat, kepercayaan,

norma-norma, dan hukum. Dalam sebuah organisasi perilaku anggota organisasi

juga dipengaruhi oleh budaya yang terdapat didalam organisasi tersebut, jadi

budaya dalam suatu organisasi akan dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja



38

yang dilaksanakan sehingga akan membentuk suatu Budaya Kerja yang khas di

dalam organisasi tersebut. Budaya Kerja dilaksanakan dalam suatu lembaga atau

organisasi mempunyai arti yang sangat dalam, karena akan merubah sikap dan

perilaku sumber daya manusia untuk dapat mencapai produktivitas kerja yang

tinggi. Menurut Stepen P. Robbins dalam Tika (2008 : 10) bahwa, Budaya Kerja

merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang

dalam suatu perusahaan dan mengarahkan perilaku segenap anggota perusahaan.

Selain itu budaya perusahaan mengacu ke suatu sistem makna bersama yang

dianut oleh anggota-anggota yang membedakan perusahaan itu dari perusahaan-

perusahaan lain. Selain itu Budi Paramita (dalam Taliziduhu Ndraha, 2005: 208),

mendefinisikan Budaya Kerja sebagai sekelompok pikiran dasar atau program

mental yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan

kerjasama manusia yang dimiki oleh suatu golongan masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Budaya Kerja guru

merupakan suatu kebiasaan, tradisi yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan

tugas atau kewajibannya. Kebiasaan dan tradisi kerja guru tersebut terlihat dari

bagaimana cara pemahaman guru mengenai pekerjaannya, sikap dan perilaku

pada saat bekerja.

Nilai-nilai dan keyakinan dalam pelaksanaan Budaya Kerja memiliki peranan

yang sangat penting dalam mempengaruhi pola kinerja, karena nilai dan

keyakinan tersebut dijadikan sebagai landasan atau acuan dalam proses

pelaksanaan kerja di sebuah organisasi atau lembaga. Menurut Robert Kreitner

dan Angelo Kinicki (2003: 80), nilai-nilai dan keyakinan dalam budaya memiliki
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lima komponen kunci yaitu: (1) nilai adalah kepercayaan, (2) mengenai perilaku

yang dikehendaki, (3) keadaan yang amat penting, (4) pedoman menyeleksi atau

mengevaluasi kejadian dan perilaku, dan (5) urut dari yang relatif penting, adalah

penting untuk membedakan nilai pendukung dengan yang diperankan. Jadi nilai-

nilai dan keyakinan dapat mempengaruhi kinerja karena di dalam nilai tersebut

terdapat suatu kepercayaan yang harus dilaksanakan yang menentukan perilaku

yang sudah dikehendaki.

Pelaksanaan Budaya Kerja tidak dapat dipisahkan dengan sumber daya manusia,

karena Budaya Kerja sangat erat kaitannya dengan sikap atau perilaku dan pola

pikir guru dalam menciptakan produktivitas kerja yang tinggi. Guru merupakan

sebuah elemen terpenting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu Budaya Kerja

perlu dimiliki dan harus tertanam dalam jiwa guru sebagai pendidik dan pengajar.

Budaya Kerja yang baik dalam suatu organisasi/lembaga maka akan dapat dicapai

kinerja yang maksimal. Menurut Stepen P. Robbins dalam buku Tika (2008 : 15)

Budaya Kerja yang baik tersebut juga memberikan manfaat antara lain: 1)

memelihara lingkungan kerja yang serasi serta harmonis, 2) menciptakan kondisi

kerja yang teratur, 3) menciptakan kondisi kerja yang tertib dan aman, 4)

memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban kerja, 5) memakmurkan dan

mensejahterakan pekerja, dan 6) meningkatkan etos kerja yang tinggi dan

dinamis.

Budaya merupakan faktor yang dapat mendukung bagi kelancaran pelaksanaan

prosedur kerja. Dengan memelihara prosedur kerja yang baku maka akan tercipta

kesinambungan alur proses kerja yang kontinyu. Oleh karena itu, untuk
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menciptakan kesinambungan dalam proses kerja di sebuah organisasi diperlukan

kerjasama antara pihak manajemen dengan pekerja untuk dapat menciptakan iklim

kerja yang kondusif, aman, tentram, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai

kebudayaan yang baik dari setiap unsur budaya yang ada. Kadim Masaong dan

Arfan A. Tilomi (2011: 42-43), mengemukakan enam pendapat mengenai

penyebab turunnya kinerja organisasi dan individu, yaitu:

1) Beban kerja berlebihan
Terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan atau dilaksanakan dengan
waktu yang terlalu mendesak atau singkat untuk menyelesaikan pekerjaan
dapat meningkatkan beban kerja yang berakibat mengurangi masa istirahat
yang dibutuhkan oleh guru yang akhirnya berdampak buruk pada mutu
pekerjaan.

2) Kurangnya otonomi
Kurangnya kebebasan dalam memikirkan cara melaksanakan pekerjaan dan
adanya pimpinan yang campur tangan dalam hal-hal kecil membuat para staf
frustasi. Kebijakan tersebut dapat mengurangi rasa tanggung jawab,
keluwesan, dan menghambat inovasi dari para staf. Pesan emosi yang
ditangkap dari para pekeja adalah : organisasi tidak menghargai
kemampuannya untuk menilai dan kemampuan lain yang sudah ada sejak
semula.

3) Imbalan yang tidak memadai
Pemberian gaji yang terlalu kecil untuk pekerjaan yang lebih banyak,
keterlambatan pembayaran gaji, dikuranginya tunjangan kesejahteraan dapat
menurunkan kinerja staf.

4) Hilangnya sambung rasa
Hubungan pribadi merupakan perekat alami untuk memungkinkan tim
memiliki kinerja tinggi dalam bekerjasama. Sebaliknya, penugasan yang
dikotak-kotakkan menurunkan komitmen seseorang terhadap keberhasilan
tim. Dengan rapuhnya hubungan antar personal tim, rasa kebersamaanpun
akan berkurang.

5) Perlakuan tidak adil
Perlakuan yang tidak sama atau tidak adil kepada setiap orang akan
melahirkan kebencian dalam organisasi, tidak adilnya besaran gaji dan beban
kerja yang tidak sama, diacuhkannya pendapat-pendapat, atau kebijakan-
kebijakan yang arogan. Cepatnya kenaikan gaji dan bonus para pimpinan
sementara gaji staf hanya naik sedikit bahkan tidak naik sama sekali dapat
menyebabkan hilangnya kepercayaan. Kebencian juga dapat terjadi akibat
tidak adanya perbincangan yang jujur, akibatnya semangat untuk
melaksanakan misi organisasi menjadi berkurang atau bahkan hilang.

6) Konflik nilai
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Ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip seseorang dan tuntutan pekerjaan
mendorong karyawan untuk berbohong, melewatkan prosedur pengamanan
agar pekerjaan lebih cepat selesai, atau sengaja menggunakan taktik
menghalalkan segala cara agar mampu bertahan dalam lingkungan yang
sangat kompetitif, semua ini berakibat pada menurunnya mutu moral para
staf. Penurunan kinerja organisasi atau individu dapat juga disebabkan karena
terdapat masalah di lingkungan kerja organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa Budaya Kerja

merupakan kesadaran dan tanggung jawab personal terhadap pekerjaan yang

dilakukan.

2.2.2 Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh

sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.Budaya adalah

suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas.

Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-

budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Budaya   K3

adalah   sifat,sikap   dan   cara   hidup(bekerja)   dalam   perusahaan   / individu,

yang menekankan pentingnya keselamatan. Oleh karena itu, budaya k3

mempersyaratkan agar semua kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan

harus dilaksanakan secara benar, seksama, dan penuh rasa tanggung jawab.

Budaya K3 di suatu perusahaan sebagai bagian dari budaya organisasi perusahaan

bisa dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1.    Aspek psikologis pekerja terhadap K3 (Psychological aspects, what people

feel,what is believe)

2.    Aspek perilaku K3 pekerja (Behavioral aspects, what people do, what is

done)
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3.    Aspek situasi atau organisasi dalam kaitan dengan K3 (Situational aspects,

what organizational has, what is said)

Aspek pertama, apa yang dirasakan seseorang sangat terkait dengan aspek Pribadi

(PERSON), seperti misalnya cara pikir, nilai, pengetahuan, motivasi, harapan, dan

lain-lain. Aspek kedua berkaitan erat dengan perilaku sehari-hari (BEHAVIOUR),

seperti misalnya   perilaku   sehari-hari   di   perusahaan,   kebiasaan-kebiasaan

dalam   K3   dan sebagainya. Aspek ketiga berkaitan erat dengan situasi

lingkungan kerja (ENVIRONMENT) seperti apa  yang   dimiliki

perusahaan/organisasi  mengenai   K3,   contohnya Sistem Manajemen K3, SOP,

Komite K3, peralatan, lingkungan kerja, dan sebagainya.

Ketiga   aspek   tersebut   satu   sama   lainnya   saling   berinteraksi   dan   saling

mempengaruhi. Budaya K3 yang kuat tentunya akan ditandai dengan kuatnya tiga

aspek tersebut. Oleh karena itu, suatu perusahaan diharapkan mempunyai budaya

yang selalu meningkatkan K3 secara sinambung dimana K3 sudah menjadi nilai-

nilai pribadi dan tampil dalam kehidupan sehari-hari (continuous improvement

culture, behavior based culture), bukan hanya menjadikan K3 sebagai bagian dari

visi dan misi perusahaan yang tampak dari keberadaan sistem manajemen, SOP

dan lain-lain di perusahaan (organizational based culture, system based culture),

apalagi hanya menjadikan K3 sekedar mematuhi peraturan (compliance based

culture, rule based culture).

Tujuan   dari   Budaya   K3   itu   sendiri   adalah,   agar   para   pekerja   sadar

akan pentingnya  K3. Bagaimanapun juga,  keselamatan   pekerja   lebih   penting

daripada apapun. Oleh karena itu setiap pekerja harus memiliki kesadaran untuk
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mengikuti peraturan atau instruksi yang diberikan demi keselamatan mereka.

Tujuan selanjutnya adalah lebih mementingkan keselamatan daripada hasil kerja.

setiap pekerja ditekankan untuk menjaga  keselamatannya saat  bekerja, dan lebih

mementingkan   keselamatan   daripada   hasil   produksi.  Apabila   mereka

berhadapan dengan proses produksi yang ber resiko, tentu mereka harus

menggunakan PAK yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan.

Sebuah perusahaan tentu mau tidak mau harus menerapkan dan menanamkan

budaya K3 kepada seluruh pekerjanya. Hal ini sudah menjadi kewajiban, karena

bagaimanapun juga, keselamatan pekerja merupakan hal yang penting. Dalam hal

ini, perusahaan   memiliki   banyak   cara   dalam   menanamkan   budaya   K3

kepada   para pekerjanya, diantaranya :

1. Disiplin

Disiplin  merupakan  salah   satu  faktor   yang  mendorong tercapainya

budaya   K3   dalam   sebuah   perushaan.   Setiap   perusahaan   harus

menanamkan kedisiplinan di setiap pekerjanya. Jika setiap pekerja sudah

disiplin,   tentu   mereka   juga   akan   memperhatikan   tentang   keselamatan

dalam bekerja. Sehingga budaya k3 di perusahaan itu dapat terbentuk.

2. Menerapkan 5S

5S merupakan suatu Pembentukan program yang dimulai dari merubahlokasi

kerja, dari perubahan perilaku, yang pada akhirnya akan membentuk sebuah

sikap, dan jika hal tersebut sudah menjadi sikap kita hal itu akan membentuk

sebuah budaya baru dalam hidup kita.

a. Seiri (pemilahan) : memilih barang-barang yang masih terpakai dengan

barang-barang   yang   sudah   tidak   terpakai.   Kemudian,
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mengelompokan   barang-barang   tersebut,   dan   kita   identifikasi

kelayakan dari barang-barang yang sudah kita kelompokan.

b. Seiton (penataan) : Penataan atau penyimpanan dilakukan untuk

memudahkan kita dalam proses pencairan jika dibutuhkan. Pada tahapan

ini, Pelabelan akan membantu kita untuk mempermudah pencairan.

c. Seiso  (pembersihan)  :  Indikator   penentu  kebersihan  pada  suatu tempat

adalah debu. Jika, pada tempat kita masih terdapat debu jika dicolek

dengan telunjuk. Maka, tempat kita masih dinilai belum bersih.

Pembersihan   ini   juga   berkaitan   dengan   kesehatan   kita. Dapat   kita

bayangkan   berapa   banyak   partikel   kecil   tersebut berterbangan dan

terhirup masuk kedalam tubuh kita.

d. Seiketsu   (pemantapan)   :   pemantapan   terhadap   3   langkah

sebelumnya (seiri,seiton,seiso) agar peralatan dan fasilitas yang ada dapat

terjaga dan terpelihara. Serta tidak terdapat lagi barang yang tidak

diperlukan di tempat kerja, dan tidak terjadi ketidak teraturan di   tempat

kerja   dan   tidak terdapat   kotoran/kerusakan, serta berusaha menjaga

dan mempertahankan kondisi optimal.

e. Shitsuke (pembiasaan) : membiasakan para pekerja untuk bekerja secara

professional seperti pada 4s sebelumnya. Agar hal tersebut menjadi

sebuah   rutinitas   dan   lama   kelamaan   akan membentuk pribadi yang

disiplin.

3. Menggunakan Poster

Merupakan cara termudah untuk   membiasakan   budaya   K3   dalam   setiap

kegiatan para pekerja.
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2.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan

2.3.1 Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa Sarana adalah segala

sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan

prasarana adalah merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses ( usaha,

pembangunan, proyek, dsb.)

Menurut Soetjipto (2003:170) Sarana dan parasarana pendidikan adalah semua

benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diperlukan untuk

menunjang penyelenggaraan proses belajar-mengajar, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Sarana prasarana merupakan keseluruhan proses

pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana prasarana prasarana dan

peralatan yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar tujuan pendidikan

yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat menunjang atas

tercapainya suatu tujuan dari pendidikan, sebagai seorang personal pendidikan

kita dituntut untuk menguasai dan memahami administrasi sarana dan prasarana,

untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien serta mampu menghargai

etika kerja sesama personal pendidikan, sehingga tercipta keserasian, kenyamanan

yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki baik dari warga sekolah

maupun warga masyarakat sekitarnya.
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Menurut Bafadal (2003:2) bahwa sarana prasarana pendidikan adalah: “Semua

perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam

proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua

perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan

peroses pendidikan di sekolah.

Menurut Soetjipto (2004: 170) sarana dan prasarana pendidikan adalah semua

benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang

penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak

langsung.Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang dapat

warga sekolah berkontribusi secara maksimal alam peningkatkan mutu

pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan bisa disebut dengan fasilitas

sekolah. Fasilitas sekolah merupakan suatu usaha yang mencerminkan

pelaksanaan kurikulum secara lancar sehingga peserta didik mendapatkan

pengalaman belajar dan latihan keterampilan kejuruan yang memadai.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana

adalah komponen penting yang harus ada dalam pelaksanaan proses belajar

mengajar dan berpengaruh dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah

ditentukan.

Kualifikasi lulusan yang kompeten dapat terbentuk apabila sarana dan prasarana

dapat tersedia dengan baik. Ketersediaan ini harus sesuai dengan standar yang

sudah diberikan oleh Pemerintah. Permendiknas Nomor 40 tahun 2008 tentang

Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) pasal 4 (Peraturan Menteri, 2008:4) dijelaskan
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bahwa Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

(SMK/MAK) wajib menerapkan standar sarana dan prasarana Sekolah Menengah

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan

Menteri ini ditetapkan.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

129a/u/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (SPM) untuk

SMK Pasal 4 ayat 2 (Keputusan Menteri, 2004:5) yang salah satu menjelaskan

bahwa 90% sekolah harus memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan

standar teknis yang ditetapkan secara nasional. Pengadaan suatu bengkel dan

laboratorium, lebih dari pada sekedar mendirikan bangunan sebagaimana

membangun sebuah ruangan pembelajaran teori.

Perancangan yang matang dengan memperhatikan kemungkinan restrukturisasi

ruangan merupakan hal yang cukup memerlukan pemikiran, mengingat

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak dengan cepat,

sehingga ruangan bengkel dan laboratorium dapat dengan mudah diatur kembali

jika mendapat peralatan baru.  Dalam merencanakan dan mengembangkan

fasilitas yang dibutuhkan di SMK harus memperhatikan beberapa faktor penentu

perencanaan dan pengembangan fasilitas adalah sebagai berikut: (1) Tujuan

kurikulum; (2) Pembelajaran; (3) Jenis dan jumlah ruang yang diperlukan; (4)

Jumlah siswa yang akan dilayani; (5) Jumlah, ukuran ruang, dan layout

laboratorium; (6) Jenis dan jumlah perabot rumah tangga (furniture) yang

diperlukan; dan (7) Jenis dan jumlah alat, equipment, tools, dan bahan yang
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diperlukan. Sarana dan prasarana (fasilitas) Pendidikan Kejuruan, adalah sesuatu

yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, meliputi: (1)

tanah: jalan, halaman, kebun, lapangan; (2) Gedung: ruang kelas, laboratorium,

bengkel, kantor, ruang pendukung, gudang; (3) Perabot: lemari, meja-kursi, filing

cabinet, tempat penyimpanan barang; (4) Infra struktur: listrik, air, gas, telpon,

internet ;dan (5) Alat dan Bahan: equipment, instrument, tools bahan habis untuk

pelaksanaan praktik kejuruan.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 40 tahun 2008 tentang standar sarana dan

prasarana SMK/MAK bahwa sebuah SMK/MAK sekurang-kurangnya memiliki

prasarana yang dikelompokkan dalam ruang pembelajaran umum, ruang

penunjang, dan ruang pembelajaran khusus. Selanjutnya pada butir 3

menyebutkan bahwa ruang pembelajaran khusus meliputi ruang praktik sesuai

dengan program studi keahlian beserta peralatan standar yang harus ada di

dalamnya. Sarana dan prasarana pembelajaran SMK harus memenuhi standar

layak dan laik untuk digunakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Standar

sarana dan prasarana SMK program studi keahlian teknik komputer dan

informatika mengacu pada permendiknas nomor 40 tahun 2008. Ketentuan yang

harus dipenuhi oleh bengkel kerja yang baik adalah sebagai berikut: (1)

kesempurnaan dari semua faktor yang berpengaruh terhadap tata letak bengkel;

(2) pemanfaatan alat (mesin), tenaga kerja (personal) dan ruang bengkel; (3)

pengaturan tata letak yang memudahkan pelayanan (fleksibel); (4) dapat berlaku

bagi rencana perubahan produk; (5) keteraturan dan kebersihan yang terjaga; dan

(6) keselamatan kerja dan lingkungan harus diutamakan.
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Persyaratan pokok bengkel kerja SMK adalah: (1) Panas (heat) untuk ruangan

elektronika standar suhu ruangan 22 oC sedangkan ruangan manufaktur 20 oC.

untuk laboratorium komputer suhu ruangannya 22 oC; (2) Pencahayaan (lighting)

300-500 lux. Efek radiasi cahaya, iluminasi cahaya akan memberikan dampak

terhadap proses belajar mengajar; (3) Bunyi, suara, dan kebisingan (noise)

merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar

mengajar. Standar yang harus dipenuhi adalah 70-140 decibles; (4) Warna (color)

memberikan dampak pada refleksi cahaya yang ditimbulkan, serta memberikan

dampak psikologis terhadap proses pembelajaran. Warna yang dipilihkan harus

memberikan ketenangan dan rasa nyaman; (5) Tata letak bengkel kerja praktik

harus dijabarkan berdasarkan konsep pedagogik.

Mengacu pada tujuan dari program studi keahlian teknik komputer dan

informatika, maka ruang pembelajaran khusus yang diperlukan

(bengkel/laboratorium)sebagai sarana belajar praktik kejuruan siswa adalah

minimal terdiri dari: (1) Ruang pengembangan software; (2) Area/Ruang praktik

rekam suara dan video untuk kompetensi keahlian multimedia dan animasi; (3)

Ruang perawatan dan perbaikan komputer; (4) Ruang praktik instalasi jaringan

untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan; (5) Area kerja mekanik

teknik elektro; (6) Area kerja/Studio Web Design; (7) Ruang penyimpanan dan

instruktur.

Ukuran minimal dari masing-masing ruangan seperti ditetapkan dalam standar

sarana dan prasarana SMK yang mengacu pada permendiknas no. 40 tahun 2008

yaitu kapasitas untuk 16 peserta didik, dengan luas minimum 64 m2 dan lebar
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minimum 8 m. area kerja untuk masing-masing siswa adalah 4 m2/siswa.

Selanjutnya standar alat-alat yang diperlukan pada masing-masing ruang praktik

juga diatur dalam permendiknas nomor 40 tahun 2008.

Bengkel dan laboratorium berbeda dengan ruang belajar teori, yang sudah cukup

dengan tersedianya papan tulis, meja dan kursi guru dan siswa, lemari

penyimpanan ATK dan bahan pembelajaran, dan ventilasi udara dan pencahayaan

alami dan buatan. Lebih dari itu diperlukan beberapa sarana pendukung antara

lain, tempat demonstrasi guru, tempat praktik siswa, alat-alat dan bahan

praktikum, ruang penyimpanan alat dan bahan, sarana air bersih, ruang toolman,

ruang administrasi, proyektor, sarana K3, ruang ibadah, rest area, toilet dan pada

pengerjaan tertentu memerlukan sistem sirkulasi udara yang memadai. Khusus

untuk area kerja program studi keahlian teknik komputer dan informatika

memerlukan pengaturan suhu yang memadai, kebersihan dan keteraturan yang

terjaga dengan baik, sumber daya listrik yang cukup, serta pencahayaan yang

baik. Selain itu pula untuk mendukung pembelajaran diperlukan dukungan

teknologi komunikasi dan informasi atau Information Communication dan

Technology (ICT) yang optimal.

Hal yang sering dilupakan dalam pengadaan sarana pendidikan adalah pengadaan

tempat penyimpanan. Sehingga sering terjadi barang-barang baru tidak

mendapatkan tempat untuk menyimpan. Oleh karena itu hal ini harus menjadi

perhatian agar alat-alat yang sudah dibeli akan tetap terpelihara.
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Ada beberapa aspek yang bertalian dengan pengelolaan dan pemeliharaan

bangunan sekolah dan perlengkapannya:

1. Perluasan bangunan yang sudah ada
2. Rehabilitasi
3. Meningkatkan mutu keindahan ruang belajar
4. Memilih perabotan dan perlengkapan
5. Tanggung jawab keberadaan sekolah
6. Memperhatikan kondisi sanitasi
7. Pemeriksaan itu perlu
8. Penyimpanan alat-alat yang tepat
9. Mengatur dan memelihara ruang kelas
10. Pemeliharaan halaman dan tempat bermain

Sarana pendidikan dapat dibagi dua bagian yaitu : Sarana pendidikan dalam arti "

Sarana fisik pendidikan ", seperti : bangunan sekolah, ruang-ruang kelas, meja

kursi, lemari, lampu-lampu dan lain-lain sarana fisik sekolah. Fungsi sarana ini

adalah sebagai sarana kelengkapan sekolah guna menunjang kelancaran

pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah.

2.3.2 Jenis dan Sifat Sarana Prasarana Pendidikan

Ditinjau dari jenisnya yaitu sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas

fisik dan fasilitas non fisik. Fasilitas fisik atau fasilitas material yaitu segala

sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk

memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha, seperti kendaraan, mesin tulis,

computer, perabot, alat peraga, model, media, dan sebagainya. Fasilitas non fisik

yakni sesuatu yang bukan benda mati, atau kurang dapat disebut benda atau

dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan

sesuatu usaha seperti manusia, jasa, uang. Dari berbagai faktor dalam pendidikan

dari segi wujudnya dapat dibagi menjadi dua bagian :
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a. Benda-benda yang difungsikan untuk membantu pelaksanaan pendidikan

khusus disekolah disebut sarana pendidikan atau sarana pengajaran, seperti:

bangunan sekolah atau ruangan belajar, meja kursi belajar, papan tulis, buku,

peta dan alat- alat peraga dan alat pengajaran lainnya.

b. Perbuatan pendidik, dapat berupa tindakan atau situasi seperti : pengajaran,

nasehat, teladan, tata tertib, disiplin, perintah, laranglarangan,ancaman,

hukuman dan hadiah atau ganjaran. Perbuatan pendidikan dengan menciptakan

situasi, misalnya : dinding rumah atau sekolah dicat dengan cat putih bersih

agar anak mudah melihat kotoran pada dinding tersebut, dengan tujuan

membiasakan anak untuk belajar bersih.

Jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan di sekolah dan cara-cara

pengadministrasian mempunyai pengaruh besar terhadap program belajar

mengajar. Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat jalannya

proses belajar mengajar. Peranan sarana penunjang dalam proses belajar

mengajar. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa fasilitas adalah segala sesuatu

yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Yang dapat

memudahkan dan melancarkan usaha ini dapat berupa benda-benda maupun uang.

Jadi hal ini fasilitas dapat disamakan dengan sarana. Fasilitas atau sarana dapat

dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

a. Fasilitas Fisik: yakni segala sesuatu yang berupa benda atau dapat yang dapat

di bendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan

sesuatu usaha. Fasilitas fisik juga disebut fasilitas materil. Contoh: Kendaraan,

alat tulis, alat komunikasi, dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan yang

tergolong dalam fasilitas materil antara lain:
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1) Prabotan ruang kelas

2) Prabotan kantor TU

3) Prabotan laboratorium, perpustakaan dan ruang praktek yang lain

4) Alat pelajaran

5) Media pendidikan dan lain-lain

b. Fasilitas Uang: yakni segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu

kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang (Arikunto, 1987:7).

Menurut Nawawi “ Sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi

beberapa macam, yaitu ditinjau dari sudut : (1) Habis tidaknya dipakai, (2)

Bergerak tidaknya pada saat digunakan, (3) Hubungannya dengan proses

belajar mengajar.

tinjauan ini sarana dapat dibagi menjadi dua macam :

1) Sarana pendidikan yang habis dipakai

Sarana pendidikan yang habis dipakai adalaha segala bahan atau alat yang

apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relative singkat contohnya

adalah kapur tulis yang biasa digunakan oleh guru dan siswa dalam

pembelajaran.

2) Sarana pendidikan yang tidak tahan lama

Sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang

dapat digunakan secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama. Sebagai

contohnya adalah bangku sekolah, media tulis, atlas, globe, dan beberapa

peralatan olah raga.

Ditinjau dari bergerak tidaknya saat digunakan

1) Sarana pendidikan yang bergerak
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Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa

digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya

lemari arsip sekolah.

2) Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak

Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua sarana pendidikan

yang tidak bisa atau relative sangat sulit dipindahkan. Contohnya suatu

sekolah yang telah memiliki saluran dari Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM)

Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar dalam hubungannya

dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan. Pertama, sarana

pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar seperti

kapur tulis, atlas, dan sebagainya. Kedua, sarana pendidikan yang secara tidak

langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti lemari arsip dikantor

sekolah. Sedangkan jenis prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan

menjadi dua macam. Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung

digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan,

ruang praktik keterampilan dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana sekolah

yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara

langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Sebagai

contohnya adalah ruang kantor, kantin, tanah, jalan menuju sekolah, kamar kecil,

ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat

parkir kendaraan.Jika ditinjau dari sifat barangnya yaitu benda-benda pendidikan

dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang

kesemuanya dapat mendukung pelaksanaan tugas.
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Ada tiga macam jenis sarana pendidikan yang harus digunakan dalam Proses

Belajar Mengajar yaitu :

1. Alat Pelajaran yaitu semua benda yang dapat dipergunakan secara langsung
oleh guru maupun murid dalam proses belajar mengajar. Misalnya : Buku
tulis, gambar-gambar, alat-alat tulis-menulis lain seperti kapur, penghapus
dan papan tulis maupun alat-alat praktek, semuanya termasuk ke dalam
lingkup alat pelajaran.

2. Alat Peraga yaitu semua alat pembantu pendidikan dan pengajar. Dapat
berupa benda ataupun perbuatan dari tingkatannya paling kongkritnya
sampai yang paling abstrak yang dapat mempermudah pemberian pengertian
(penyampaian konsep) kepada murid.

3. Media Pendidikan yaitu sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara
di dalam proses belajar mengajar, untuk lebih mempertinggi efektivitas dan
efisiensi, tetapi dapat pula sebagai pengganti peranan guru. Media pendidikan
didasari atas indera yang digunakan untuk menangkap isi dari materi yang di
sampaikan dengan media tersebut. Dengan cara pengklasifikasian ini
dibedakan atas:
a. Media audio adalah media dengar, yaitu media untuk pendengaran. Media

audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan
disampaikan dituangkan kedalam lambang-lambang auditif baik verbal
maupun non verbal. Ada beberapa jenis media audio, antara lain :
1) Radio

Berkat kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, orang
dapat menciptakan radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik
yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan
aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa
penting dan baru, masalah-masalah kehidupan dan sebagainya. Radio
juga dapat dijadikan sebagai media pendidikan dan pengajaran yang
cukup efektif.

2) Alat Perekam Pita Magnetik
Kaset tife recorder adalah alat perekam yang menggunakan pita dan
kaset, pita tersebut digulung-gulung pada kumparan yang berada
dalam kotak yang disebut kaset. Pita yang digunakan untuk kaset
recorder itu adalah pita magnetic, berapa pita plastik yang tipis dan
elastis. Satu sisi permukaannya berkilat, sedangkan permukaan lainnya
kusam yang mengandung lapisan oksida besi yang magnetik. Kalau
pita itu berjalan dan permukaannya yang kusam menyentuh puting
perekam suara maka media magnetik mengatur partikel-partikel oksida
besi yang terdapat pada permukaan pita tersebut sesuai dengan pola
suara yang direkam.

3) Laboratorium Bahasa
Laboratorium bahasa adalah alat untuk melatih siswa untuk mendengar
dan berbicara dalam bahasa asing, dengan jalan menyajikan materi
pelajaran yang disiapkan sebelumnya, dalam laboratorium bahasa
siswa duduk sendiri-sendiri pada bilik akuistik dan kotak suara yang
telah tersedia, siswa mendengarkan suara guru atau suara radio
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cassette melalui headphone. Dengan jalan demikian siswa dapat
dengan segera memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuatnya.

b. Media visual adalah media tampak, yaitu media untuk penglihatan. Media
visual atau media untuk pengalihan berfungsi untuk menyalurkan pesan
dari sumber kepenerima pesan melalui indera penglihatan. Pesan tersebut
disampaikan dengan dituangkan kedalam symbol-simbol komunikasi
visual. Banyak jenis media visual ini
diantaranya gambar atau foto, sketsa atau diagram, poster, peta dan lain-
ain.

c. Media audio visual adalah media tampak-dengar, yaitu media untuk
pendengaran dan penglihatan. Media audio visual atau media untuk
pendengaran maupun penglihatan menyampaikan pesan melalui telinga
dan mata. Beberapa jenis media ini antara lain film bingkai, Overhead
Proyector (OHP), proyektor tak tembus pandang, mikrosfis film dan
televisi. Dalam merencanakan pemanfaatan media itu guru harus melihat
tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung
tercapainya tujuan itu, serta strategi belajar mengajar yang sesuai untuk
mencapai tujuan itu. Media pembelajaran yang dipilih haruslah sesuai
dengan tiga hal itu, ialah tujuan, materi, dan strategi pembelajarannya. (
Arikunto, 1993: 82)

Pemanfaatan media di luar situasi kelas dapat dibedakan dalam dua kelompok

utama:

1). Pemanfaatan secara bebas ialah media itu digunakan tanpa dikontrol atau
diawasi.

2). Pemanfaatan media secara terkontrol ialah media itu digunakan dalam
suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistemati untuk mencapai tujuan
tertentu..( Sadiman, 2002:183)

2.3.3 Fungsi dan Manfaat Sarana Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan berfungsi langsung (kehadirannya sangat menentukan)

terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM), seperti alat pelajaran, alat peraga, alat

praktek dan media pendidikan, sedangkan prasarana pendidikan berfungsi tidak

langsung (kehadirannya tidak sangat menentukan). Termasuk dalam prasarana

pendidikan adalah tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung/bangunan sekolah,

jaringan jalan, air, listrik, telepon, serta prabot/mobiler. Pada umumnya di
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lingkungan semua lembaga pendidikan diperlukan sarana prasarana untuk

memadai jalannya proses belajar mengajar, serta menunjang proses belajar

mengajar. Dengan demikian maka fungsi sarana pada dasarnya sebagai alat bantu

dalam proses aktivitas belajar mengajar. Selain memberi makna penting bagi

terciptanya dan terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal, administrasi sarana

dan prasarana sekolah berfungsi sebagai:

a. Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang di perlukan
dalam proses belajar mengajar.

b. Memelihara agar tugas-tugas murid yang di berikan oleh guru dapat
terlaksana dengan lancar dan optimal.
Sedangkan tujuan dari sarana prasarana pendidikan yaitu : Mengingat sekolah
itu merupakan subsistem pendidikan nasional maka tujuan dari administrasi
sarana dan prasarana itu bersumber dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri
sedangkan subsistem administrasi sarana dan prasarana dalam sekolah
bertujuan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan sekolah tersebut,
baik tujuan khusus maupun tujuan secara umum.

Adapun tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu adalah :
1. Mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan

belajar maupun sebagai kelompok belajar ,yang memungkinkan peserta
didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin.

2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya
interaksi dalam pembelajaran

3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang
mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan
sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran

4. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial,
ekonomi, budaya serta sifat- sifat individunya.
Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan tersebut, maka dapat
membantu sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya dalam
proses belajar mengajar serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
Sehingga peserta didik lebih dapat berkreatifitas dengan lengkapnya
sarana dan prasarana pendidikan yang diadakan disekolah-sekolah atau
lembaga pendidikan lainnya.

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah proses untuk

menyelenggarakan dan pengawasan dalam sarana prasarana pendidikan serta

dalam pengadaan sarana-sarana pendidikan yang ada dilembaga-lembaga
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pendidikan untuk membantu mencapai tujuan tertentu. Jika sarana dan prasarana

pendidikan memadai maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan efektif

dan efisien. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan pendukung dalam proses

belajar mengajar, sehingga dalam proses belajar mengajar dapat berjalan dengan

baik dan lancar. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan sangatlah penting

dalam pengelolaan, pengadaan serta pengawasan sarana pendidikan yang baik

Pada dasarnya pengelolaan sarana dan prasarana meliputi beberapa hal

diantaranya yaitu: Salah satu aspek yang seyogyanya mendapat perhatian utama

dari setiap administrator pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana

pendidikan.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa sarana dan

prasarana pendidikan merupakan unsur fisik penunjang tercapainya tujuan

pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan

perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses

pendidikan, seperti: gedung, ruang belajar/kelas, alat-alat/media pendidikan, meja,

kursi dan sebagaianya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah

fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan,

seperti : halaman, kebun/taman sekolah, jalan menuju ke sekolah.

2.4 Pengalaman Kerja

Oktaviani (2009) Pengalaman Kerja atau masa kerja adalah lamanya seorang

karyawan menyumbangkan tenaganya pada perusahaan tertentu. Sejauh mana

tenaga dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari
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kemampuan, kecakapan dan ketrampilan tertentu agar dapat melaksanakan

pekerjaannya dengan baik.

Pengalaman Kerja merupakan pengalaman individu yang akan menentukan

pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan. Seperti diungkapkan dalam Andi

(2008), pertumbuhan jabatan dalam pekerjaan dapat dialami oleh seseorang hanya

apabila dijalani proses belajar dan berpengalaman dan diharapkan orang yang

bersangkutan memiliki sikap kerja yang bertambah maju kearah positif, memiliki

kecakapan (pengetahuan) kerja yang bertambah baik serta memiliki ketrampilan

kerja yang bertambah dalam kualitas dan kuantitas.

Menurut Seniati, 2006 (dalam Oktaviani, 2009) Pengalaman Kerja merupakan

komponen yang terdiri dari usia, lama kerja dan golongan kepangkatan. Secara

keseluruhan dapat disimpulkan masa kerja merupakan tenggang waktu yang

digunakan seorang karyawan untuk menyumbangkan tenaganya pada perusahaan

sehingga akan menghasilkan sikap kerja dan ketrampilan kerja yang berkualitas.

Walker (1997) mengatakan pengalaman adalah hasil dari proses mengalami oleh

seseorang yang mempengaruhi terhadap informasi yang diterima. Pengalaman

akan menjadi dasar terhadap pembentukan pandangan individu untuk memberikan

tanggapan dan penghayatan. Middlebrook (1974) menambahkan bahwa tidak

adanya pengalaman sama sekali terhadap suatu objek secara psikologis cenderung

akan membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut. Bagi orang yang telah

lama menggeluti suatu pekerjaan akan lebih terampil dan cenderung menghasilkan

suatu hasil yang lebih baik daripada orang yang baru. Pengalaman mengajar guru

juga bisa mempengaruhi kompetensi profesional guru. Menurut Supriadi (1999)
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bahwa profesionalisme guru merupakan hasil dari profesionalisasi yang

dijalaninya secara terus menerus. Artinya semakin lama seseorang menekuni

profesi sebagai seorang guru akan samakin tinggi juga tingkat

profesionalismenya,begitu juga sebaliknya.Pengalaman mengajar disini adalah

masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik tertentu sesuai

dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang dapat dari pemerintah atau

kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan. Pengalaman mengajar

merupakan suatu hal yang akan dijadikan perhatian yang tidak kalah pentingnya

dalam menentukan kompetensi seorang guru. Guru yang berpengalaman akan

merasa lebih muda menghadapi masalah masalah di sekolah. Pengalaman

mengajar dalam penelitian ini adalah masa kerja guru dalam melaksanakan tugas

sebagai pendidik dalam hal-hal yang dialami dalam mengajar dan berkaitan

dengan nilai-nilai kompetensi guru. Semakin berpengalaman guru mengajar maka

kompetensi guru dalam mengajar juga baik. Pengalaman mengajar dalam

penelitian ini diukur berdasarkan lamanya (jumlah tahun) mengajar sebagai guru

di SMA yang dimulai setelah selesai kuliah.

2.5   Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah untuk mempersiapkan

peserta didik agar siap bekerja sesuai bidangnya.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 15, “pendidikan kejuruan merupakan pendidikan
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menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam

bidang tertentu” (Depdiknas, 2003: 56). Sedangkan berdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0490/U/1992 Tentang SMK Seri

Pendidikan Nasional (1993: 46) yaitu: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk

melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta mempersiapkan siswa untuk

memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional. Selain itu,

berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

323/U/1997 Tentang Penyelenggaraan 9 10 Pendidikan Sistem Ganda pada SMK,

Seri Pendidikan Nasional (1999: 256), bahwa: Sekolah menengah kejuruan yang

selanjutnya disebut SMK adalah sekolah menengah yang menyelenggarakan

pendidikan kejuruan dengan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki

lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan

merupakan salah satu pendidikan formal yang bertujuan untuk mempersiapkan

peserta didikanya agar mampu bekerja sesuai dengan bidang keahliannya dan

sesuai tuntutan lapangan kerja. Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tujuan

untuk mempersiapkan peserta didiknya agar memiliki keterampilan tertentu sesuai

dengan bidangnya guna menghadapi persaingan di dunia kerja.



62

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

080/U/1993, Seri Pendidikan Nasional (1994: 98) pendidikan pada SMK

bertujuan :

1) Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan

sikap profesional.

2) Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi dan

mampu mengembangkan diri.

3) Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia

usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang.

4) Menyiapkan tamatan agar menjadi warga Negara yang praduktif, adaptif dan

kreatif.

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tujuan Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) adalah:

1) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja
mandiri, dan mengisi lowongan kerja yang ada di dunia usaha atau dunia
industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan Kompetensi
dalam program keahlian yang dipilihnya.

2) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam
berkompetisi dengan lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap
profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya.

3) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar
dapat mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri atau
melanjutkan ke jenjeng yang lebih tinggi.

4) Membekali peserta didik dengan KompetensiKompetensi sesuai dengan
program keahlian yang dipilih. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat
disimpulkan bahwa SMK bertujuan untuk mempersiapkan dan membekali
peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu sesuai dengan bidang
keahliannya agar dapat memenuhi tuntutan dunia kerja.

Link and Match pada dasarnya adalah dunia pendidikan sebagai penyiapan SDM,

dan individu, masyarakat, serta dunia kerja sebagai pihak yang membutuhkan.

Link and Match ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara keahlian yang

diperlukan oleh dunia kerja dengan lulusan SMK.
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Menurut Wardiman Djojonegoro (1998b: 124), “Link secara harfiah berarti

adanya pertautan, keterkaitan/hubungan interaktif, dan match berarti cocok,

padan. Link and match adalah keterkaitan dan kecocokan antara proses dan

produk pendidikan dengan kebutuhan”. Berdasarkan pendapat tersebut, link lebih

menunjuk pada proses yang berarti bahwa proses pendidikan seharusnya sesuai

dengan kebutuhan pembangunan sehingga hasilnya seharusnya juga match atau

cocok dengan kebutuhan pembangunan. Dengan demikian, konsep link and match

yaitu dunia pendidikan sebagai lembaga yang mempersiapkan SDM, dan individu,

masyarakat, serta dunia kerja sebagai pihak yang membutuhkan. Kebutuhan

tersebut adalah kebutuhan/tuntutan dunia usaha/dunia industri.

Menurut Wardiman Djojonegoro (1998: 183), beliau mengemukakan bahwa:

Kebijakan link and match merupakan kebijakan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan yang dikembangkan dengan maksud untuk meningkatkan relevansi

pendidikan, yaitu relevansi dengan kebutuhan pembangunan umumnya dan

dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha serta dunia industri khususya. Link

and match ini mempunyai tujuan agar lulusan SMK nantinya sesuai dengan

permintaan Dunia Usaha/ Dunia Industri. Sesuai dengan tujuan link and match,

menurut Anwar (2006: 47) yaitu: Untuk mendekatkan antara supply dan demand

mutu SDM, terutama yang berhubungan dengan kualitas ketenagakerjaan, dimana

dunia pendidikan sebagai penyedia SDM dan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia

Industri) serta masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan. Berdasarkan

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa link and match bertujuan agar dunia

pendidikan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat menghasilkan lulusan
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yang sesuai dengan permintaan dunia usaha/dunia industri. Sehingga lulusan

SMK dapat terserap di dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh  Suryani ( 2013) dengan judul Pengaruh Budaya

Kerja terhadap Kinerja Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah

Atas  Dan Kejuruan Di Kecamatan Prambanan . Hasil penelitan menunjukkan

terdapat pengaruh yang signifikan Budaya Kerja terhadap kinerja guru Sekolah

Menengah Atas dan Kejuruan di kecamatan Prambanan dengan sumbangan efektif

sebesar 22,1% dan persamaan regresinya =53,196+0,557, sehingga apabila

terdapat kenaikan pada prediktor akan menyebabkan naiknya prediksi, begitupula

sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Ariyanti  Arif dengan judul Analisis

Kompetensi Guru Di SMK Negeri 1 Watampone, Kabupaten Bone. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetensi guru memiliki rata-rata yang

masing- masing berbeda. Kompetensi pribadi dan kompetensi sosial guru

memiliki rata-rata paling tinggi dibandingkan kompetensi profesional yang

memiliki rata-rata paling rendah. Hal ini membuktikan tingkat kompetensi

profesional masih perlu peningkatan agar sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Laksana (2011) dengan judul Pengelolaan Sarana

dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatakan Kualitas Pembelajaran Di SMP

Pelita Harapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan

prasarana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Pelita Harapan

termasuk dalam kategori cukup baik.
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2.7 Kerangka Pikir

Pendidikan adalah sutu proses pembudayaan, yaitu menanamkan nilai-nilai dan

norma-norma dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan

manusia menjadi mahkluk yang berbudi luhur, mulia dan berbudaya. Budaya

Kerja adalah kualitas kehidupan sekolah yang tumbuh berkembang berdasarkan

spirit dan nilai-nilai tertentu yang dianut sekolah, keseluruhan latar fisik,

lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim sekolah yang mampu memberikan

bertumbuh kembangnya kecerdasan, keterampilan, dan aktivitas peserta didik

yang ditampilkan dalam bentuk hubungan sesama warga sekolah dalam bekerja,

kedisiplinan, rasa tanggung jawab, berpikir rasional, motivasi belajar. Budaya

Kerja merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok

masyarakat sekolah yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang

tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak, terutama yang berkaitan

dengan kompetensi lulusan. Untuk mencapai kompetensi lulusan yang optimal,

SMK telah menyusun kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran normatif,

adaptif, dan produktif. Pencapaian kormpetensi produktif terkait dengan

penguasaan keterampilan yang digunakan dalam memenuhi kompetensi kerja.

Sekolah menengah kejuruan sebagai sub sistem pendidikan nasional seyogyanya

mengutamakan mempersiapkan peserta didiknya untuk mampu memilih karir,

memasuki lapangan kerja, berkompetisi, dan mengembangkan dirinya dengan

sukses di lapangan kerja yang cepat berubah dan berkembang. Tercapai tidaknya

tujuan di atas sangat tergantung pada masukan dan sejumlah variabel dalam

proses pendidikan. Salah satu variabel dalam proses pendidikan yang menentukan

ketercapaian tujuan SMK adalah guru yang berkompetensi profesional.
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Kompetensi profesional mengacu pada peruntukan yang bersifat rasional dan

memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan.

Mengenai perangkat kompetensi profesional biasanya dibedakan profil

kompetensi yaitu mengacu kepada berbagai aspek kompetensi yang dimiliki

seseorang tenaga profesional pendidikan atau guru dan spektrum kompetensi yaitu

mengacu kepada variasi kualitatif dan kuantitatif. Perangkat kompetensi yang

dimiliki oleh guru yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dan mengembangkan

sistem pendidikan.

Budaya Kerja adalah kualitas kehidupan sekolah yang tumbuh berkembang

berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu yang dianut sekolah, keseluruhan latar

fisik, lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim sekolah yang mampu memberikan

bertumbuh kembangnya kecerdasan, keterampilan, dan aktivitas peserta didik

yang ditampilkan dalam bentuk hubungan sesama warga sekolah dalam bekerja,

kedisiplinan, rasa tanggung jawab, berpikir rasional, motivasi belajar. Budaya

Kerja merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok

masyarakat sekolah yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang

tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak, terutama yang berkaitan

dengan kompetensi lulusan.

Sarana  dan  prasarana pendidikan bisa disebut dengan fasilitas sekolah. Fasilitas

sekolah merupakan   suatu usaha   yang   mencerminkan   pelaksanaan kurikulum

secara lancar sehingga   peserta   didik   mendapatkan pengalaman   belajar  dan

latihan keterampilan  kejuruan  yang memadai. Sarana  dan  prasarana  merupakan
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faktor  pendukung  yang dapat warga sekolah  berkontribusi  secara  maksimal

alam  peningkatkan   mutu   pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini disusun berdasarkan

kerangka berpikir yang dituliskan dalam gambar 1 berikut.

Diagram Kerangka Konseptual

Gambar 2.1  Kerangka Konseptual Penelitian
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X1 = Budaya Kerja
X2 = Ketersediaan Sarana dan Prasarana
X3 = Budaya Kerja
Y =   Kompetensi Profesional Guru

2.8 Hipotesis

Berdasarkan teori di atas dan latar belakang serta rumusan masalah maka dapat

dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

2.8.1 Terdapat pengaruh positif dan signifikan Budaya Kerja terhadap kompetensi

Profesional guru SMK Negeri se Kabupaten Way Kanan.

2.8.2 Terdapat pengaruh  positif dan signifikan ketersediaaan sarana dan prasarana

pendidikaan terhadap kompetensi Profesional guru SMK Negeri se

Kabupaten Way Kanan.

2.8.3 Terdapat pengaruh Pengalaman Kerja positif dan signifikan terhadap

kompetensi Profesional guru SMK Negeri se Kabupaten Way Kanan.

2.8.4 Terdapat secara bersama-sama pengaruh pengaruh positif dan signifikan

terhadap Budaya Kerja , ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan

Pengalaman Kerja  terhadap kompetensi Profesional guru SMK Negeri se

Kabupaten Way Kanan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1   Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mencari

jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian berdasarkan keadaan

sebenarnya sehingga diperoleh tentang gambaran yang berlaku dalam kaitannya

dengan pengaruh Budaya Kerja, keterediaan sarana dan prasarana pendidikan dan

masa kerja terhadap kompetensi profesional guru

Penelitian ini termasuk penelitian secara empiris yang tidak mengendalikan

variabel bebas secara langsung, karena perwujudan variabel tersebut pada

dasarnya tidak ada manipulasi (ex post facto). Menurut Sugiyono (2012:7)

Penelitian Ex Post Facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti

peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui

faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Penelitian ini

menggunakan logika dasar yang sama dengan penelitian eksperimen yaitu jika x

maka y, hanya saja dalam penelitian ini tidak ada manipulasi langsung terhadap

variabel independen.
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3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1  Populasi

Populasi adalah sejumlah individu yang akan dikenai generalisasi basil penelitian,

minimal mempunyai satu karakteristik yang sama. Menurut suharsimi Arikunto

(2002:108) populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. populasi dibatasi

penduduk atau individu yang paling sedikit memiliki sifat yang sama. Pengertian

tersebut dikandung maksud populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu

yang akan dijadikan obyek penelitian dan keseluruhan dari individu itu harus

dimiliki paling tidak satyu sifat yang sama. Jumlah guru SMK di Way kanan

berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 121 guru PNS yang terdiri dari 45 pria

dan 76 wanita serta guru berstatus honor sebanyak 256 guru terdiri atas 98 pria

dan 158 wanita. Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan Guru SMK

bersttus PNS dikarenakan memudahkan dalam penyebaran angket.

Tabel 3.1 Jumlah Guru SMK Negeri bersatus PNS di Way Kanan

Nomor Sekolah Jumlah Guru

1 SMKN 1 Banjit 6

2 SMKN 2 Banjit 6

3 SMKN 1 Blambangan Umpu 28

4 SMKN 1 Baradatu 25

5 SMKN 1 Bumi Agung 9

6 SMKN 1 Buay Bahuga 12

7 SMKN 1 Bahuga 4

8 SMKN 1 Negeri Agung 9

9 SMKN 1 Pakuon Ratu 5

10 SMKN 1 Negara Batin 2

11 SMKN 1 Negeri Besar 11

12 SMKN 1 Gunung Labuhan 4

121
Sumber Data : Dapodikdasmen, 2017
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Berdasarkan pengertian tersebut diatas. maka populasi penelitian ini adalah

seluruh guru yaitu 121 orang

3.2.2 Sampel

Sampel penelitian yang digunakan adalah seluruh guru PNS yang terdapat di 12

sekolah SMKN yang ada di kabupaten Way Kanan. Pengambilan sampel

menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan

pertimbangan tertentu.

Sugiyono (2008: 118) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel

yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu,

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang

diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Menurut Arikunto (2006: 131), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang

diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian

tersebut disebut penelitian sampel. Nana Sudjana dan Ibrahim (2004: 85)

menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang

memiliki sifat yang sama dengan populasi. Untuk mendapatkan data dalam

penelitian ini menggunakan teknik sampling.

Teknik sampling adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses seleksi

yang dimaksud disini adalah proses untuk mendapatkan sampel. Somantri

(2006:71), menjelaskan bahwa yang di maksud dengan sampling acak sederhana
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adalah sebuah proses sampling yang dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap

satuan sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk

dipilih ke dalam sampel.

Menurut Somantri (2006) bahwa sampling acak sederhana adalah sebuah metode

sampling dasar dalam penelitian sosial, sebuah kerangka sampling mesti dibuat,

masing-masing unit di daftar seluruhnya tanpa ada yang terlewat. Riduwan

(2003:11) mengemukakan teknik pengambilan sampel atau teknik sampling

adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Jadi teknik

sampling adalah suatu cara atau proses untuk mendapatkan sampel dari populasi.

Tabel 3.2 Sebaran Sampel

Sekolah
Guru % Sampel

SMKN 1 Banjit 6 4,95868 5
SMKN 2 Banjit 6 0,04959 5
SMKN 1 Blambangan Umpu 28 0,2314 23
SMKN 1 Baradatu 25 0,20661 21
SMKN 1 Bumi Agung 9 0,07438 7
SMKN 1 Buay Bahuga 12 0,09917 10
SMKN 1 Bahuga 4 0,03306 3
SMKN 1 Negeri Agung 9 0,07438 7
SMKN 1 Pakuon Ratu 5 0,04132 4
SMKN 1 Negara Batin 2 0,01653 2
SMKN 1 Negeri Besar 11 0,09091 9
SMKN 1 Gunung Labuhan 4 0,03306 3

121 100
Sumber : Data Primer Penelitian, 2016

Berdasarkan data pada tabel di atas jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini sebanyak 100 guru.
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3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2012:38) adalah sebagai atribut seseorang,

atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu

objek dengan objek yang lain. Selanjutnya, Kerlinger dalam Sugiyono (2012:39)

menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (constructs) atau sifat yang akan

dipelajari. Dibagian lain Kerlinger menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan

sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (different values).

Dengan demikian variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. Variabel-variabel

yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu variabel terikat

atau variabel penyebab yaitu budaya sekolah (X1), keterediaan sarana dan

prasarana (X2) dan variabel Budaya Kerja (X3), sedangkan variabel bebas yaitu

variabel Kompetensi Profesional guru SMK (Y).

3.3.1 Definisi Konseptual

Masri Singarimbun (1989:46), menyebutkan bahwa definisi konseptual adalah

unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu

variabel. Lebih lanjut Masri Singarimbun mengatakan definisi operasional adalah

semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

Sedangkan definisi operasional menurut variabel yang digunakan dalam

penelitian ini terdiri dua jenis, yaitu Variabel Independen atau Variabel Bebas dan

Variabel Dependen atau Variabel Terikat. Variabel independen (bebas) adalah

merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel dependen. Sedangkan Variabel dependen (terikat) merupakan

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dikarenakan adanya variabel

bebas. Di dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Budaya
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Kerja, sarana dan prasaraana , masa kerja , sedangkan yang menjadi variabel

dependen adalah kompetensi profesional guru.

Dengan definisi konseptual kita akan mengetahui indikator dari variabel-variabel

penelitian dan definisi operasional merupakan unsur yang penting, karena definisi

operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel penelitian

diukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi Profesional Guru (Y)

Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar guru dalam

pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang

dibinanya, sikap yang tepat tentang lingkungan dan mempunyai ketrampilan

dalam teknik mengajar.

Indikator :

(1) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran;

(2) Mampu menguasai materi pembelajaran  ;

(3) Kemampuan dalam mengembangkan materi pembelajaran secara

kreaktif yang relavan;

(4) Kemampuan dalam mengembangkan diri dan;

(5) Mampu dalam memanfaatkan teknologi informasi

b. Budaya Kerja (X1)

Budaya Kerja merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu

kelompok masyarakat sekolah yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap,

nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak, terutama yang

berkaitan dengan kompetensi lulusan.
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indikator:

1. Cara berpikir

2. Perilaku

3. Sikap

4. nilai

c. Sarana dan Prasarana Pendidikan (X2)

Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda bergerak maupun tidak

bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar

mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. sarana dan

prasarana merupakan faktor pendukung yang dapat warga sekolah

berkontribusi secara maksimal alam peningkatkan mutu pendidikan.

Indikator :

1.  Tanah: jalan, halaman, kebun, lapangan;

2. Gedung: ruang kelas, laboratorium, bengkel, kantor, ruang pendukung,

gudang;

3. Perabot: lemari, meja-kursi, filing cabinet, tempat penyimpanan barang;

4. Infra struktur: listrik, air, gas, telpon, internet ;dan

5. Alat dan Bahan: equipment, instrument, tools bahan habis untuk

pelaksanaan praktik kejuruan.

d. Budaya Kerja (X3)

Budaya Kerja merupakan pengalaman individu yang akan menentukan

pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan.

1. sikap kerja

2. kecakapan (pengetahuan) kerja



76

3.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk memperjelas pengertian variabel-variabel

yang diteliti. Menurut Masri Singarimbun (1989:33) mengatakan bahwa istilah

dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak; kejadian,

keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya

dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan

satu dengan lainnya.

Adapun definisi konsep tentang Budaya Kerja , sarana dan prasaana , dan masa

kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi Profesional Guru (Y)

Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar guru dalam

pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang

dibinanya, sikap yang tepat tentang lingkungan dan mempunyai ketrampilan

dalam teknik mengajar. Aspek-aspek yang berkaitan dengan kompetensi

profesional menurut Permendiknas No 16 Tahun 2007 yang meliputi :

(1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang

mendukung mata pelajaran yang diampu;

(2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran

yang diampu;

(3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif;

(4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan

melakukan tindakan reflektif dan
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(5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

mengembangkan diri.

b. Budaya Kerja (X1)

Menurut Mayer dan Rowen dalam Jamaluddin (2008:24) Budaya Kerja

merupakan jiwa (spirit) sebuah sekolah yang memberikan makna terhadap

kegiatan kependidikan sekolah tersebut, jika Budaya Kerja lemah, maka ia

tidak kondusif bagi pembentukan sekolah efektif. Sebaliknya Budaya Kerja

kuat maka akan menjadi fasilitator bagi peningkatan sekolah efektif.

Menurut Depdiknas, elemen penting Budaya Kerja adalah norma,

keyakinan, tradisi, upacara keagamaan, seremoni dan mitos yang

diterjemahkan oleh sekelompok orang tertentu, Hal ini dapat dilihat dari

kebiasaan -kebiasaan yang dilakukan warga sekolah terus menerus

(Depdiknas,2003: 1).

c. Sarana dan Prasarana Pendidikan (X2)

Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda bergerak maupun

tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses

belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sarana

dan prasarana merupakan faktor pendukung yang dapat warga sekolah

berkontribusi secara maksimal alam peningkatkan mutu pendidikan.
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d. Budaya Kerja (X3)

Budaya Kerja merupakan pengalaman individu yang akan menentukan

pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan berupa sikap kerja , kecakapan

(pengetahuan) kerja dan memiliki keterampilan kerja.

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.4.1  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kuesioner

Pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan kuesioner,

dimana peneliti menyusun daftar pertanyaan secara tertulis kemudian

dibagikan kepada responden untuk memperoleh data yang berhubungan

dengan kegiatan penelitian sebagai sumber data primer dengan memberikan

daftar pertanyaan/ angket berstruktur yaitu pertanyaan mengenai tanggapan

responden terhadap variabel bdaya kerja , sarana dan prasarana , masa kerja ,

dan kompetensi profesional guru, yang disertai dengan sejumlah alternatif

pilihan jawaban bagi para responden, untuk mendapatkan hasil jawabannya.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan metode observasi adalah Pengumpulan data

dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti

guna melengkapi informasi yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara: mengamati dengan

membaca, melakukan kajian teoritik, dan mencatat, sebagai langkah relevan

dari studi pustaka teori, serta studi pustaka hasil penemuan.
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3.4.2 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono, (2012:105) Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur

nilai variabel yang diteliti, dengan demikian junlah instrumen yang akan

digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan alat bantu

pengumpulan data berupa kuesioner. Hasil pengumpulan data primer dari

responden berupa jawaban dari kuesioner, selanjutnya dilakukan penentuan nilai

atau skor dari alternatif jawaban dengan menggunakan skala Likert skala jenjang

4. Data skala Likert dimana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi

indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk

menyusun item-item instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan. Karena Skala

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial. (Sugiyono, 2012:107). Selanjutnya

dalam penelitian ini responden diminta memilih salah satu dari lima alternatif

jawaban sebagai berikut :

1. Pilihan jawaban (SB) = Sangat Baik , : diberi skor 4

2. Pilihan jawaban (B) = Baik, : diberi skor 3

3. Pilihan jawaban (KB) = Kurang Baik, : diberi skor 2

4. Pilihan jawaban (TB) = Tidak baik, : diberi skor 1
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Tabel 3.3 Kisi – Kisi Instrumen Penelitian

No Variabel Indikator Skala

1 2 3 4
1 Budaya Kerja 1.   Cara berpikir

2.   Perilaku
3.   Sikap
4.   nilai

2 Sarana dan
Prasarana

1. Tanah: jalan, halaman, kebun,
lapangan;

2.  Gedung: ruang kelas, laboratorium,
bengkel, kantor, ruang
pendukung, gudang;

3. Perabot: lemari, meja-kursi, filing
cabinet, tempat penyimpanan
barang;

4.     Infra struktur: listrik, air, gas,
telpon, internet ;dan

5. Alat dan Bahan: equipment,
instrument, tools bahan habis
untuk

pelaksanaan praktik kejuruan.
3 Budaya Kerja 1.   Sikap kerja

2.   kecakapan (pengetahuan) kerja

3.    memiliki ketrampilan kerja
4 Kompetensi

Profesional
guru

1.Menguasai standar kompetensi dan
kompetensi dasar mata pelajaran;

2. Mampu menguasai materi
pembelajaran  ;
3.Kemampuan dalam mengembangkan
materi

pembelajaran secara kreaktif yang
relavan;
4. Kemampuan dalam mengembangkan
diri
5. Mampu dalam memanfaatkan
teknologi

informasi.

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur

yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian.

Menurut Sugiyono (2012:119) instrumen penelitian adalah suatu alat yang

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Teknik

pengujian instrumen dilakukan untuk mengetahui data tersebut valid dan reliabel
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atau tidak, untuk mengukur harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu

yang akan dilakukan pada 10 responden dalam populasi di luar sampel.

a. Validitas

Pengujian validitas instrumen penelitian, peneliti menguji validitas dengan

menggunakan data yang terkumpul sebanyak 10 responden dengan r kritis (taraf

signifikansi) 0,632. Nilai 0,632 didapat dari tabel penolong nilai r Pearson

Moment. Dalam menentukan nilai r bila harga korelasi ≤ 0,632 maka dapat

disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut tidak valid.

Keampuhan instrumen penelitian (valid dan reliabel) merupakan hal yang penting

dalam pengumpulan data. Karena data yang benar sangat menentukan bermutu

tidaknya hasil penelitian (Riduwan dan Sunarto, 2013:347). Validitas adalah suatu

ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen

(Riduwan dan Sunarto, 2013:348). Suatu instrumen dianggap valid apabila

mampu mengukur apa yang diinginkan. Validitas dapat diketahui dengan

menggunakan rumus Pearson Product Moment Cooficient Of Correlation.

Adapun rumus Pearson Product Moment Cooficient Of Correlation sebagai

berikut:
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= koefisien korelasi pearson

Xi =   jumlah skordari masing-masingvariabelyaitumutu layanan,
Prosedur layanan dan kepuaan masyarakat.

Yi = jumlah skordari seluruh variabel
N = banyaknya sampelyangdi analisa.
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Kriteria putusan :

Jika rhitung ≥ rtabel, maka instrument valid

Jika rhitung ≤ rtabel, maka instrument tidak valid

Pengujian validitas instrumen penelitian, peneliti menguji validitas dengan

menggunakan data yang terkumpul sebanyak 10 responden dengan r kritis (taraf

signifikansi) 0,632. Nilai 0,632 didapat dari tabel penolong nilai r Pearson

Moment . dalam menentukan nilai r bila harga korelasi ≤ 0,632 maka dapat

disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil

perhitungan dengan bantuan SPSS 17, diketahui bahwa korelasi 10 pertanyaan

mengenai Budaya Kerja dengan skor total dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Kerja

Nomor r hitung R kritis Keputusan
1 0.699 0,632 Valid
2 0.905 0,632 Valid
3 0.946 0,632 Valid
4 0.891 0,632 Valid
5 0.781 0,632 Valid
6 0.699 0,632 Valid
7 0.781 0,632 Valid
8 0.650 0,632 Valid
9 0.765 0,632 Valid
10 0.921 0,632 Valid

Sumber :  Data Primer Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 10 pertanyaan mengenai Budaya

Kerja dinyatakan valid. Item pernyataan tersebut dinyatakan valid karena nilai r

hitung ≥ dari r kritis, sehingga pernyataan ini dapat digunakan untuk bahan

kuesioner selanjutnya guna dianalisis sebagai data penelitian.
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Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Variabel Ketersediaan Sarana dan Praarana
Nomor r hitung R  kritis Keputusan

1 0.829 0,632 Valid
2 0.787 0,632 Valid
3 0.872 0,632 Valid
4 0.781 0,632 Valid
5 0.832 0,632 Valid
6 0.832 0,632 Valid
7 0.710 0,632 Valid
8 0.688 0,632 Valid
9 0.861 0,632 Valid
10 0.898 0,632 Valid

Sumber :  Data Primer Penelitian, 2016

Tabel di atas dapat diketahui bahwa 10 pertanyaan mengenai sarana dan

prasarana dinyatakan valid. Item pernyataan tersebut dinyatakan valid karena nilai

r hitung ≥ dari r kritis, sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam kuisoner prosedur

pelayanan dapat digunakan untuk bahan kuesioner selanjutnya guna dianalisis

sebagai data penelitian.

Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Kerja
Nomor r hitung r  kritis Keputusan

1 0.874 0,632 Valid
2 0.800 0,632 Valid
3 0.786 0,632 Valid
4 0.897 0,632 Valid
5 0.879 0,632 Valid
6 0.879 0,632 Valid
7 0.761 0,632 Valid
8 0.897 0,632 Valid
9 0.786 0,632 Valid
10 0.891 0,632 Valid

Sumber :  Data Primer Penelitian, 2017

Tabel di atas yang terdiri atas 10 pertanyaan mengenai Budaya Kerja dinyatakan

valid. Item pernyataan tersebut dinyatakan valid karena nilai r hitung ≥ dari r

kritis, sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam kuisoner prosedur pelayanan dapat

digunakan untuk bahan kuesioner selanjutnya guna dianalisis sebagai data

penelitian.
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Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Professional

Nomor r hitung r kritis Keputusan
1 0.809 0,632 Valid
2 0.743 0,632 Valid
3 0.670 0,632 Valid
4 0.799 0,632 Valid
5 0.834 0,632 Valid
6 0.834 0,632 Valid
7 0.716 0,632 Valid
8 0.799 0,632 Valid
9 0.711 0,632 Valid
10 0.711 0,632 Valid

Sumber :  Data Primer Penelitian, 2017

Tabel di atas yang terdiri atas 10 pertanyaan mengenai Budaya Kerja dinyatakan

valid. Item pernyataan tersebut dinyatakan valid karena nilai r hitung ≥ dari r

kritis, sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam kuisoner prosedur pelayanan dapat

digunakan untuk bahan kuesioner selanjutnya guna dianalisis sebagai data

penelitian.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas atau kepercayaan mengandung pengertian apakah sebuah instrumen

dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu

(Sugiyono, 2004). Dalam pengambilan keputusan rebilitas, suatu instrumen

dikatakan reliabel jika nilai α> 0,60 ( Imam Ghozali, 2001 ). Menurut Sugiyono

(2014: 130) reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data

atau temuan. Dalam pandangan posivistik kuantitatif, suatu data dikatakan reliabel

apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang

sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau

sekelompok data dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda.

Reliabilitas juga menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu alat ukur cukup

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena alat tersebut
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sudah baik.Dalam penelitian ini digunakan teknik reliabilitas internal dengan

rumus koefisien alpha. Menurut Arikunto (2006: 196), rumus Alpha Cronbach

yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah :
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Keterangan :

r11=   reliabilitas instrumen
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Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik
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Keterangan:

Jki = jumlah kuadrat seluruh skor item

JKs = jumlah kuadrat subyek

Reliabilitas diukur berdasarkan data dari 10 responden dari kuesioner tahap

pertama yaitu variabel Budaya Kerja 10 pertanyaan, sarana dan prasarana

pendudikan 10 pertanyaan, Budaya Kerja 7 pertanyaan dan kompetensi

profesional 10 pertanyaan. Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila r hitung
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≥ dari r tabel dengan taraf signifikansi 5%. Keseluruhan hasil uji reliabilitas yang

diperoleh dengan bantuan SPSS 17 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Budaya Kerja, Ketersedian Sarana
dan Prasarana, Budaya Kerja dan Kompetensi Profesional Guru

Variabel Cronchbach
Alpha

Keterangan

Budaya Kerja 0,952 Reliabel
Ketersediaan Sarana dan Prasarana 0,954 Reliabel

Budaya Kerja 0,959 Reliabel
Kompetensi Profesional Guru 0,936 Reliabel

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Prasyarat Uji Statistik Parametrik

Model regresi yang baik harus terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari

nomalitas, heterosdedastisitas, multikoliniearitas, autokorelasi (Ghozali, 2001:78).

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah

memenuhi kriteria ekometrik dalam arti tidak ada penyimpangan yang cukup

serius dari asumsi-asumsi yang diperlukan. Pengujian tersebut meliputi:

a.   Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen,

independen dan keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak.

Jika data berdistibusi normal, maka analisis parametrik termasuk model-model

regresi dapat digunakan. (Umar, 2008:77) Untuk mengujinya akan digunakan

alat uji normalitas, yaitu dengan melihat normal P-P Plot of Regretion

Standardized Residual adalah:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
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2.  Jika data menyebar jauh dan garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah

garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Umar,

2008:77)

Untuk melakukan pengujian hipotesis digunakan rumus statistik yang hanya

berlaku jika data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan

hipotesis sebagai berikut :

a. Uji normalitas data

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan program

SPSS versi 21.

Hipotesis

H0 = Sampel berdistribusi normal

H1 = Sampel tidak berdistribusi normal

Kriteria Pengujian

Terima Ho jika Lhitung < Ltabel atau p-value > 0,05, tolak Ho untuk harga

yang lainnya (Pratisto, 2004: 5).

b. Uji Homogenitas Varians

Rumus hipotesisnya adalah :

Ho : σ2
1 = σ2

2 (kedua sampel mempunyai varians yang sama).

Ha : σ2
1 ≠ σ2

2 (kedua sampel mempunyai varians yang berbeda).

Statistik uji yang dilakukan (Sudjana,2005:239) adalah :

Kriteria uji : Tolak Ho jika Fhit>F(½α)(dk : n1 – 1, n2 - 1)
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3.5.2 Statistik Inferensial

Menurut Sugiyono (2010:148), statistik inferensial merupakan teknik statistik

yang berfungsi untuk menganalisis suatu data sampel dan hasilnya diberlakukan

untuk populasi. Statistik inferensial diberlakukan untuk seluruh populasi yang

didasarkan pada data sampel sehingga kebenarannya disebut dengan peluang.

Pada penelitian ini statistik inferensial menggunakan analisis regresi berganda.

3.5.2.1 Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi

nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami

kenaikan atau penurunan.. Data yang digunakan biasanya berskala

interval atau rasio. Rumus regresi linear sederhana sebagi berikut:

Y’ = a + bX

Keterangan:

Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
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3.5.2.2 Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini dikarenakan variabel bebas terdiri dari tiga varibael

(Budaya Kerja, , sarana dan prasarana serta Budaya Kerja) maka

digunakan regresi linear berganda, yaitu analisis peramalan nilai pengaruh

dua variable bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan

ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antar dua

variabel atau lebih (Riduwan dan Sunarto, 2013:108). Manfaat dari hasil

analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan

menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan

variabel independen atau tidak (Sugiyono, 2012: 260). Secara

konsepsional analisis regresi linear berganda mempunyai hubungan kausal

dengan rumus sebagai berikut:

Y’ = a1 bX1+ a2 bX2+ a3 bX3

Keterangan:

Y = variabel dependen (kompetensi profesional guru )

a = harga konstan (harga Y ketika harga X=0)

b = nilai-nilai variabel independen

X1 = variabel independen (Budaya Kerja)

X2 = variabel independen (ketersediaan sarana dan prasarana
pendidikan )

X3 = variabel independen (Budaya Kerja)

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat dinilai

dengan Uji Hipotesis/Goodness of Fit-nya (Imam Ghozali, 2001). Secara
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statistik, Goodness of Fit dapat diukur dari nilai uji F, nilai uji t, dan

koefisien determinasi

3.5.2.3 Uji Simultan (Uji F )

Uji F bertujuan untuk menguji atau mengetahui pengaruh semua variabel

independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah

variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel

terikat digunakan Uji F dengan rumus sebagai berikut :

)1(/)1(

/
2

2




knR

kR
F h

Keterangan :

R : Koefisien korelasi ganda

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah anggota sampel ( Sugiyono, 2008 : 219)

Langkah – Langkah Pengujian sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis

Ho : semua variabel independen (X) secara simultan tidak

mempengaruhi variabel  dependen (Y)

Ha :   semua variabel independen (X) secara simultan mempengaruhi

variabel dependen (Y).

2. Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05).

3. Menentukan signifikansi

Nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima

Nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak
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4. Membuat Kesimpulan

a.   Bila F hitung memiliki nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak

dan Ha  diterima. Artinya seluruh variabel independen secara

simultan  mempengaruhi variabel dependen.

b. Bila F hitung memiliki nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima

dan Ha  ditolak. Artinya seluruh variabel independen secara

simultan tidak  mempengaruhi variabel dependen

3.5.2.4 Uji Parsial ( Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk

menguji secara hipotesis secara parsial digunakan Uji t dengan rumus :

)1(

)2(
2r

nr
t






Keterangan :

t hitung =  Nilai t

r =  Koefisien Korelasi

n =  Jumlah responden

( Sugiyono , 2008 : 230 )

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut:

1. Menetukan hipotesis

Ho : variabel independen (X) secara individual tidak

mempengaruhi variabel dependen (Y)
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Ha :      variabel independen (X) secara individual tidak

mempengaruhi variabel dependen (Y).

2. Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05).

3. Menentukan signifikansi

Nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima

Nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak

4. Membuat Kesimpulan

a. Bila t hitung memiliki nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak

dan Ha diterima. Artinya variabel independen secara individual

mempengaruhi

variabel dependen.

b. Bila t hitung memiliki nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima

dan Ha ditolak. Artinya variabel independen secara individual

tidak mempengaruhi  variabel dependen.

3.5.2.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi

variabel dependen (Imam Ghozali, 2001). Nilai R2 yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variabel dependen.



 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

5.1.1 Terdapat pengaruh  positif dan signifikan budaya sekolah  terhadap 

kompetensi profesional guru  sebesar 31,7 % atau kontribusi budaya 

sekolah terhadap kompetensi profesional guru sebesar 31.7% . 

5.1.2  Terdapat pengaruh  positif dan signifikan sarana dan prasarana terhadap 

kompetensi profesional dapat ditunjukkan dengan nilai  R sqaure = 0,210 

atau sebesar 21%. Artinya kontrbusi sarana dan prasarana terhadap 

kompetensi profesional guru sebesar 21%.  

5.1.3 Terdapat pengaruh  positif dan signifikan pengalaman kerja terhadap 

kompetensi profesional dapat ditunjukkan dengan R Square = 0,316 atau 

sebesar 31,6 %. Artinya kontrbusi pengalanan kerja terhadap kompetensi 

profesional sebesar 31,6%.  

5.1.4  Terdapat pengaruh  positif dan signifikan budaya sekolah, sarana dan 

prasarana, dan pengalaman kerja  terhadap kompetensi profesional guru 

sebesar 36,7% dan sisanya  sebesar 63,3 % dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yang tidak diteliti. 
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5.2   Saran 

 

5.2.1  Hasil kuisioner budaya sekolah  memiliki nilai terendah terletak pernyataan 

“Memandang  pekerjaan sebagai tanggungjawab profesi”.  Pernyataan ini 

mengandung makna sebagian besar guru belum memahami dan 

melaksanakan tanggungjawab sebagai guru.  Guru hendaknya 

melaksanakan tugas pengajaran berdasarkan etika profesi, etika profesi 

diwujudkan dalam bentuk pelaksaanaan pengajaran sesuai standar 

pengajaran yang ditetapkan oleh pemerintah 

5.2.2 Hasil kusioner pada variabel sarana dan prasarana pendidikan yang 

memiliki nilai terendah terletak pada pernyataan Gedung dan ruangan 

belajar kurang representatif dan Akses internet sangat minim.  Pernyataan 

ini mengindikasikan bahwa sarana dan prasarana dalam pembelajaran di 

SMK kurang representatif.  Sekolah hendaknya memberkan alternatif  

ruang belajar  dengan model pembelajaran yang mudah diserap siswa. 

Seperti pembelajaran di luar ruang dengan memanfaatkan media HP 

android yang dimiliki siswa  

5.2.3  Hasil Kuisioner variabel pengalaman kerja yang memiliki nilai terendah 

terlataak pada pernyataan Menguasai bidang pekerjaan.  Pernyataan ini 

mengandung makna  sebagian besar guru belum menguasai bidang studi 

yang dimiliki.  Guru hendaknya meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam mengajar dengan mengikuti pelatihan –pelatihan 

profesi , dan pihak sekolah hendaknya memberikan kesempatan seluas-
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luasnya kepada guru dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

guru.  

5.2.4  Hasil Kuisioner variabel kompetetensi profesional guru yang memiliki nilai  

terendah terletak pada pernyataan  materi  yang diajarkan diseesuaikan  

dengan kemampuan daya tangkap siswa.  Pernyataan ini mengidikasikan  

bahwa guru dalam mengajar kurang selektif  dalam memberikan materi  

pengajaran.  Guru hendaknya selektif dalam memberikan materi dalam  

mengajar sehingga siswa mudah mencerna materi yang diajarkan. 
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