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ABSTRAK 

 
Siti Fatimatuzzahro' (1510120009). Efektivitas In House Trainig 

dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di SMAN 1 Gebog 

Kudus. Skripsi, Kudus: Jurusan Tarbiyah IAIN Kudus, 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris perspektif 

guru dalam kegiatan in house training di SMAN 1 Gebog Kudus. 

Menguji secara empiris efektivitas in house training dalam meningkatkan 

profesionalitas guru di SMAN 1 Gebog Kudus.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

responden. Obyek penelitian ini yaitu guru pengajar SMAN 1 Gebog 

Kudus yaitu sejumlah 60 orang guru yang menjadi arahan fokus 

respondennya pada guru PAI. Penelitian menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research), melalui pendekatan kuantitatif, mengambil 

sumber data primer serta menggunakan metode survei yaitu dengan 

menyebar kuesioner (angket). Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis statistik. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu: (1) Perspektif guru 

terhadap kegiatan in house training di SMAN 1 Gebog Kudus didapatkan 

koefisien regresi sederhana hasil bahwa setiap terjadi kenaikan 

pelaksanaan in house training sebesar 100% akan meningkat 

profesionalitas guru sebesar 84,2%. (2) Pengaruh Pelaksanaan in house 

training terhadap profesionalitas guru di SMAN 1 Gebog Kudus. 

Didapatkan hasil pengaruh yang positif yang ditunjukkan dengan nilai t 

hitung lebih besar dari t tabel 1.67065 (12,009 ˃ 1,67065) dengan nilai 

probabilitas 0,040 lebih kecil dari 0,050. (3) Efektivitas in house training 

dalam meningkatkan profesionalitas guru di SMAN 1 Gebog Kudus. 

Didapatkan hasil prosentase sebesar 71,3% pada kategori sangat efektif 

jika melalui kegiatan in house training, dan 28,7% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lainnya yang tidak diperhitungkan dalam analisis 

penelitian ini.  Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

(1) Perspektif guru terhadap kegiatan in house training di SMAN 1 

Gebog Kudus mendapat respon positif dari pihak guru, (2) Diadakannya 

pelaksanaan In house training berpengaruh terhadap profesionalitas guru 

SMAN 1 Gebog Kudus. (3) Efektivitas in house training dalam 

meningkatkan profesionalitas guru di SMAN 1 Gebog Kudus, masuk 

kategori Sangat Efektif.  
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