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ABSTRAK 

 

TIARA FAMELIA, Pengaruh Biaya Pendidikan dan Profesional Guru 

Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Indonesia Tahun 

2009-2013. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2015. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh biaya 

pendidikan dan profesional guru terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Ex post 

Facto. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang menggabungkan antara 

data Time series dan Cross section, dengan data sekunder yang dipublikasikan 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pengolahan data menggunakan uji chow dan uji hausman.  

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data rata-rata jumlah nilai Ujian 

Nasional Sekolah Menengah Pertama untuk mutu pendidikan, rata-rata jumlah 

yang dikeluarkan orang tua untuk biaya pendidikan, dan jumlah sertifikasi guru 

antar provinsi di Indonesia pada tahun 2009-2013. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa: Biaya Pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Mutu Pendidikan, dan Profesional Guru berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Mutu Pendidikan. Dengan persamaan regresi Y = -1.869957 + 0.563848 

LnX1 + 0.138207 LnX2. Hal ini memiliki makna bahwa jika terjadi kenaikan 

pada biaya pendidikan sebesar satu persen akan menyebabkan Mutu Pendidikan 

naik sebesar 0,563848, dan jika terjadi kenaikan pada Profesional Guru sebesar 

satu persen akan menyebabkan Mutu Pendidikan naik sebesar 0,138207. Nilai R
2
 

sebesar 0.795119 menandakan bahwa 79,51% Mutu Pendidikan dapat dijelaskan 

oleh kedua variabel independen yaitu Biaya Pendidikan dan Profesional Guru. 

 

 

 

Kata Kunci: Biaya Pendidikan, Profesional Guru, Mutu Pendidikan 



iv 

 

ABSTRACT 

 

TIARA FAMELIA. Effect of Cost of Education and Profesional Teacher on 

Quality of Education in Indonesia Junior High School year 2009-2013. 

Education of Economics Cooperative, Major Economics and Administration, 

Faculty Of Economics, State University of Jakarta, 2015 

This research to aim the effect  cost of education and professional teacher on 

quality of education in Indonesia Junior High School. This study uses Ex post 

facto research. This research use panel data with combine time series and cross 

section data, with secondary data that had published by Badan Pusat Statistik 

(BPS) and Ministry of Education and Culture. Estimation data with chow test and 

hausman test.  

This research use average score of National Examination on Junior High School 

educational level per provice in Indonesia for quality of education variable. 

Average educational cost spend by perents for cost of education variable, and The 

number of teacher certification between provinces in indonesia year 2009-2013. 

The result is cost of education have significant positive effect on quality of 

education, profesional teacher have significant positive effect on qualitiy of 

education. The equation is Y = -1.869957 + 0.563848 LnX1 + 0.138207 LnX2. 

This equation means if variable cost of education increase 1 percent will influence 

quality of education increase for 0,563848, and if variable profesional teacher 

increase 1 percent will influence quality of educarion increase for 0.138207. The 

R square value is 0.795119 indicate that 79,51% quality of education explained 

by both independent variable, those are cost of education and profesioanl teacher. 

Key words: cost of education, profesional teacher, quaity of education 
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mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universita Negeri Jakarta 
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2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 
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serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas 
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LEMBAR MOTTO  DAN PERSEMBAHAN 

 

“ Sesungguhnya manusia itu sudah ditakdirkan setiap jalan hidupnya, namun 

semua itu tergantung dari manusia itu sendiri untuk menjalaninya, semua 

tergantung dari akal , pikiran dan hati manusia itu sendiri. Jika manusia selalu 

berikhtiar dan berdoa di jalan‐NYA, maka dia akan memetik dari hasil setiap 

ikhtiar dan doa yang dilakukannya, sesungguhnya DIA maha mengetahui segala 

urusan” (Hadist Riwayat Bukhari) 

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri... 

(QS. Ar-Ra’d : 11) 

Jangalah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 

kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 

beriman. (QS. Ali Imron: 139) 

“Menunda apa yang harus kita kerjakan sekarang, tidak hanya akan membuat 

masalah kita menumpuk, tetapi juga membuang kesempatan yang Allah SWT. 

berikan untuk kita.” 

 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, 

Shalawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW. kupersembahkan skripsi ini 

kepada: 

“Ayah dan Mama yang tercinta 

“Ketiga Kakakku tersayang 

“Sahabat-sahabatku 

 “Teman-teman Ekop NR 2010 
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