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ABSTRAK 

 

Hamidah Handayani. Hubungan Antara Pengalaman Kerja Dengan Kinerja 
Guru SMK Negeri di Jakarta Utara. Skripsi. Jakarta : Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keterkaitan mengenai hubungan antara 
pengalaman kerja dengan kinerja guru. 

Data dikumpulkan dari pengisian kuesioner instrumen pengalaman kerja, 
sedangkan penilaian kinerja guru dari penilaian kepala sekolah berupa (DP3). 
Teknik pengambilan sampel adalah proportional random sampling sampling.  

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 531,87 + 0,16X. Dari 
persamaan tersebut, dilakukan uji persyaratan liliefors didapat Lhitung (0,1006)  < 
Ltabel (0,1125). Hal itu berarti data berdistribusi normal. Pada uji keberartian 
regresi di dapat Fhitung (5,34) > Ftabel (4,00) yang dapat disimpulkan bahwa model 
persamaan regresi berarti. Sedangkan untuk uji kelinieran regresi diperoleh hasil 
Fhitung (5,34) <  Ftabel (4,00) yang menandakan bahwa persamaan regresi linier. 
Hasil uji koefisien korelasi dengan menggunakan product moment dari Pearson 
diperoleh nilai  = 0,286, hal ini berarti terdapat hubungan yang positif antara 
pengalaman kerja dengan kinerja guru SMK Negeri di Jakarta Utara. Dari 
perhitungan uji keberartian korelasi didapat thitung (2,312) > ttabel (1,6706). Hal ini 
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pengalaman kerja dengan 
kinerja guru. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh angka 8,18% 
sehingga dapat dikatakan bahwa pengalaman kerja mempengaruhi kinerja guru 
sebesar 8,18%. 

 

 

 

Kata kunci : Pengalaman, Pengalaman Kerja, Kinerja Guru 
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ABSTRACT 

 

Hamidah Handayani.Correlation Between Work Experience With Teacher’s 
Performance of Public Vocational High School in North Jakarta. Skripsi. Jakarta 
: Concentration in Accounting Education, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economic, State University of Jakarta, 2013. 

The purpose of this research is to get correlation between work experience with 
teacher’s performance. 

The data was collected from questionnaire instruments work experience, while the 
assessment of teacher performance appraisal principals form (DP3). Sampling 
technique is proportional random sampling. 

Regression equation in this research is Ŷ = 531,87 + 0,16X. From this equation 
test requirements analysis conducted by the normality test error estimate the 
regression of Y on X obtained by Liliefors Lhitung (0,1006) <Ltabel (0,1125). It mean 
the data are normally distributed. On the meaningful of regressions test we got 
the result Fhitung (5,34) > Ftabel (4,00) which can be conclude that the regression 
model is means. As for the linierity test obtained Fhitung (5,34) <  Ftabel (4,00) 
indicating that the regression equation is linear. The test results by using a 
correlation coefficient of Pearson product moment values obtained  = 0,286. 
This means there is a positive relationship between work experience with 
teacher’s performance of public vocational high school in North Jakarta. From 
the correlation meaningful test calculations thitung (2,312) > ttabel (1,6706). 
Indicating a significant relationship between work experience with teacher’s 
performance. From the calculation results obtained 8,18% coefficient of 
determination so that it can be said that the work experience affect the teacher’s 
performance as 8,18% 
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PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa : 

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 
maupun di Perguruan Tinggi lain. 

2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan dengan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 
pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima 
sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi 
lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
 
 
 

Jakarta, Juni 2013 
Yang membuat pernyataan 
materai Rp.6000 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 

 
Hidup adalah belajar… 
Belajar bersyukur meski tak cukup 
Belajar ikhlas meski tak rela 
Belajar taat meski berat 
Belajar memahami meski tak sehati 
Belajar sabar meski terbebani 
Belajar dan terus belajar sampai Allah yang menyempurnakan… 
 

Manusia akan terus berkembang 
Selama rasa ingin tahu nya masih ada 

- Hitam Putih 
 

Sebab sungguh, bersama kesukaran ada kemudahan. Sungguh, 
bersama kesukaran ada kemudahan. Kerena itu, selesaikan (tugasmu), 
teruslah rajin bekerja. Kepada Tuhanmu tujukan permohonan. 

- Q.S. Alam Nasyroh Ayat 5-8 
 
 

Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Pemurah! Yang mengajar dengan 
kalam. Mengajar manusia apa yang tiada ia tahu. 

- Q.S. Al ‘Alaq Ayat 3-5 
 

Aku persembahkan karya ini 
kepada orang yang sangat 
kukasihi dan kusayangi, 
kedua orang tuaku tersayang. 
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KATA PENGANTAR 

 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah S.W.T. Taburan cinta dan kasih 

sayang-Mu telah memberikan kekuatan serta membekaliku dengan ilmu. Atas 

karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan 

kepada Nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarga dan sahabatnya. Sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hubungan Antara 

Pengalaman Kerja Dengan Kinerja Guru SMK Negeri di Jakarta Utara”. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh 

dari sempurna, namun dengan niat dan tekad serta motivasi, bimbingan dan 

bantuan baik moril dan materil dari berbagai pihak, Alhamdulillah pembuatan 

skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Santi Susanti, S.Pd, M.Ak, selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing 

Akademik yang telah meluangkan waktunya, membimbing peneliti dengan 

penuh perhatian dan penuh kesabaran serta memberikan motivasi untuk terus 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

2. Susi Indriani, SE, MS.Ak, selaku dosen pembimbing II yang telah 

membimbing peneliti sejak awal penyusunan proposal hingga skripsi ini 

selesai dengan penuh kesabaran dan perhatian. 
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3. Dr. Saparudin, SE., M. Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi. 

4. Ari Saptono, SE, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi. 

5. Dra. Nurahma Hajat, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

6. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kontribusi ilmu yang 

bermanfaat,didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan 

untuk bekal masa depan peneliti. 

7. Staf akademik Fakultas Ekonomi yang banyak membantu kelancaran 

administrasi. 

8. Kepala sekolah dan guru SMK Negeri di Jakarta Utara. 

9. Rasa terima kasih yang terdalam juga peneliti ucapkan secara khusus kepada 

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, segala 

dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga, selalu membuatku termotivasi, 

selalu mendoakan, selalu menasehati menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak 

dan Mama 

10. Untuk adik-adikku, terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama ini. 

Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan menjadi yang 

terbaik untuk kalian. 

11. Untuk suamiku, Arif Basuki Wibowo. Terima kasih atas kasih sayang, 

perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberiku semangat dan inspirasi 
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dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga engkau pilihan terbaik untukku dan 

masa depanku. 

12. Untuk sahabatku “Aisyah Nurjanah dan Febriana Ambarwati” terima kasih 

atas bantuan, doa, nasehat, semangat, dan hari-hari yang telah kita lewati 

bersama yang tidak akan terlupakan. 

13.  “The Members” Ela, Devi, Arya, Andrian, Habib, dan Geraldy. Terima kasih 

atas doa, nasehat, candaan, traktiran, dan semangat yang kalian berikan selama 

kita kuliah, aku tak akan melupakan semua yang kalian berikan selama ini. 

14. Teman seperjuangan Pendidikan Akuntansi Reguler 2009 yang telah berjuang 

bersama melewati hari-hari selama masa perkuliahan. Waktu bersama kalian 

selama kuliah adalah moment yang tidak akan pernah peneliti lupakan. Terima 

kasih atas kerjasama dan bantuan kalian selama ini, semoga keakraban di 

antara PENDAKI Reguler 2009 selalu terjaga. Serta terima kasih kepada 

pihak yang sudah membantu selama penyelesaian skripsi ini. 
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