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Abstrak

Ketuntasan siswa dalam belajar sangat tergantung dengan cara mengajar
guru di dalam kelas. Sehingga di butuhkan guru profesional dalam bidangnya
untuk meningkatkan prestasi siswa. Namun pada kenyataanya masih ada guru-
guru yang mengajar hanya tuntutan profesi tidak mau mengetahui sejauhmana
siswa menyerap ilmu yang di ajarkan. Masih banyak sekolah-sekolah yang
terpencil menggunakan tenaga kerja guru yang tidak sesuai dengan bidang studi
yang di ampu sehingga banyak diantaranya satu guru mengajar dua sampai tiga
matapelajaran yang berbeda, hal ini sangat tidak efisien dalam proses belajar
mengajar. Pemerintah sudah sejak awal menindak lanjuti masalah ini dengan
adanya program sertifikasi, pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan yang
berhubungan dengan belajar mengajar agar supaya Indonesia melahirkan guru-
guru profesional untuk mendidik anak bangsa. Peneliti memilih obyek di SMP
Negeri 11 Pasuruan dengan alasan prestasi siswa di sekolah tersebut masih
tergolong rendah di lihat dari survey departemen pendidikan di pasuruan, dan
menjadi tempat pembuangan siswa bila tidak masuk di sekolah favorit. Dari
wacana di atas maka  melahirkan berbagai rumusan masalah diantaranya: (1)
bagaimana tingkat profesionalitas guru yang ada di sekolah tersebut? (2)
bagaimana prestasi belajar siswanya? (3) apakah ada pengaruhh antra
profesionalitas guru dengan prestasi belajar siswa?.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat
profesionalitas guru di SMP tersebut, (2) untuk mengetahui tingkat prestasi
belajar siswa-siswanya, dan (3) untuk mengetahui pengaruh profesionalitas
guru terhadap prestasi belajar siswa yang ada pada SMP Negeri 11 Pasurua.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan berjenis
korelasi dengan analisis data berupa deskriptive. Subyek dalam penelitian ini
adalah guru-guru  dan siswa SMP Negeri 11 Pasuruan. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah dalam penentuan sampel dilakukan berdasarkan
teknik non random sampling, gabungan antara pupose dan accsidental sampling.
Sehingga pengambilan sampel untuk variabel  Y atau 250 siswa kelas IX diambil
50% yaitu dilihat dari hasil rapor 126 siswa yang di ambil dari 4 kelas. Dan untuk
variabel X atau profesionalitas guru diambil dari presepsi siswa kelas IX pada
SMP Negeri 11 Pasuruan,sejumlah 126 siswa.

Hasil dari penelitian diperoleh tingkat profesionalitasi Guru berada  pada
kategori tinggi (51,6%) dengan jumlah 61 siswa. Tingkat prestasi belajar siswa
berada pada kategori sedang (79,3%) dengan jumlah 100 siswa. Hasil analisis
regresi sederhana menghasilkan nilai Fhitung > Ftabel (0,418 < 4,08) dengan sig.
0,519 < 0,05 menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan
profesionalitas guru terhadap prestasi belajar siswa dan dalam hal ini Ha ditolak.
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Dalam berusaha tentunya
mempunyai tujuan untuk di capai, seperti
halnya kata “prestasi” harus melalui usaha
yang dinamakan “belajar” untuk
mendapatkan prestasi yang baik. Prestasi
adalah suatu bentuk penilaian terakhir dari
proses belajar mengajar selama masa yang
di tentukan. Maksud penilaian- penilaian
hasil pendidikan (belajar) itu ialah
mengetahui sejauh manakah kemajuan
anak didik. Hasil dari tindakan
mengadakan penilaian itu lalu dinyatakan
dalam suatu pendapat yang perumusannya
bermacam-macam. Ada yang
menggolongkan dengan menggunakan
lambang huruf ada pula yang
menggunakan skala angka 0 sampai
dengan 10 dan ada yang memakai
penilaian 0 sampai 100.

Di sekolah-sekolah negeri ataupun
swasta pada umumnya menggunakan
penilaian formatif dan sumatif dalam
mengetahui satu persatu prestasi murid-
muridnya. Penilaian formatif biasanya
dilakukan setelah sub bab pelajaran selesai
atau biasa dikenal oleh para murid adalah
ulangan harian, untuk penilaian sumatif
biasanya diberikan setiap akhir semester
tujuannya untuk mengetahui pemahaman
siswa selama pelajaran 1 semester.

Jika dilihat dengan kasat mata
pelaksanaan penilaian formatif dan
sumatif ( pelaksanaan ulangan harian dan
ujian akhir semester) tiap sekolah sama
tidak membedakan negeri atau swasta
semua melaksanakan penilaian tersebut.
Namun yang menjadi pertanyaan untuk
peneliti, mengapa sebagian besar sekolah
yang terpencil atau jauh dari kata standart
nasional memiliki siswa dengan prestasi
yang kurang?.

Guru profesional yang dimaksud
adalah guru yang berkualitas,
berkompetensi, dan guru yang
dikehendaki untuk mendatangkan prestasi
belajar serta mampu mempengaruhi
proses belajar mengajar siswa yang
nantinya akan menghasilkan prestasi

belajar siswa yang baik.
Pada sekolah-sekolah yang

berstandar internasional sudah
menerapkan berbagai metode pelajaran di
luar dari biasanya, karena para dewan
guru di sekolah yang berstandart
internasional ini di tuntut lebih kreatif
dalam penyampaian di kelas. Sehingga
para siswa di ajak untuk aktif dalam
proses belajar mengajar. Menurut Kamal
Muhammad mengemukakan bahwa guru
atau pendidik adalah pemimpin sejati
pembimbing dan pengarah yang bijaksana
pencetak para tokoh dan pemimpin umat
(maya dian;2008).

Akan tetapi melihat realita yang
ada di sekolah-sekolah swasta atau sekolah
yang tidak memiliki standart internasional,
keberadaan guru profesional sangat jauh
dari apa yang dicita-citakan.
Menjamurnya sekolah-sekolah yang
rendah mutunya memberikan suatu isyarat
bahwa guru profesional hanyalah sebuah
wacana yang  belum  terrealisasi  secara
merata dalam  seluruh pendidikan yang
ada diIndonesia. Hal itu menimbulkan
suatu keprihatinan yang tidak hanya
datang dari kalangan akademisi,akan
tetapi orang awam sekalipun ikut
mengomentari ketidakberesan pendidikan
dan tenaga pengajar yang ada. Kenyataan
tersebut menggugah kalangan akademisi,
sehingga mereka membuat perumusan
untuk meningkatkan kualifikasi guru
melalui pemberdayaan dan peningkatan
profesionalisme guru dari pelatihan
sampai dengan intruksi agar guru
memiliki kualifikasi pendidikan minimal
Strata1 (S1).

Melihat wacana diatas, sangat
terlihat bahwa untuk mencapai prestasi
belajar yang baik salah satu faktornya
membutuhkan guru yang profesional .
Atas dasar wacana yang ada di lapangan,
maka penulis ingin membuktikan apakah
ada hubungan profesionalitas guru
mempengaruhi prestasi belajar siswa
dengan melakukan suatu penelitian.



Berdasarkan dugaan, pada
umumnya kondisi sekolah yang ada masih
terdapat guru yang belum profesional.
Kompetensi guru yang ada di sekolah
tersebut belum sepenuhnya memenuhi
kriteria sebagaimana yang diinginkan oleh
persyaratan guru profesional. Oleh karena
itu, pemerintah mengadakan program
sertifikasi keguruan dengan mensyaratkan
pengajar memiliki kualifikasi pendidikan
minimal S1 sesuai dengan bidangnya
masing- masing.

Sekolah yang akan menjadi tempat
penulis untuk meneliti ini memiliki ciri
khas khusus dari sekolah-sekolah yang
lain. SMP Negeri 11 ini mayoritas
memiliki siswa yang tempat tinggalnya di
pinggiran pantai dan memiliki tingkat
kenakalan yang sangat tinggi. Sekolah ini
dari tahun ketahun menjadi tempat
pembuangan siswa yang tidak di terima di
sekolah-sekolah favorit. SMP negeri 11
ini memiliki banyak tenaga guru yang
mengajar tidak sesuai dengan bidangnya
atau satu orang guru mengajar dua mata
pelajaran.
Berdasarkan latar belakang  masalah di
atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul
PENGARUH PROFESIONAL GURU
TERHADAP PRESTASI BELAJAR
SISWA.

PROFESIONALITAS GURU

Guru profesional adalah guru yang
mengenal tentang dirinya yaitu, dirinya
adalah pribadi yang dipanggil untuk
mendampingi peserta didik untuk/dalam
belajar. Guru dituntut mencari tahu terus
menerus bagaimana seharusnya peserta
didik itu belajar. Maka,apabila ada
kegagalan peserta didik,guru terpanggil
untuk menemukan penyebabnya dan
mencari jalan keluar bersama peserta
didik bukan mendiamkannya atau malah
menyalakannya. Sikap yang harus
senantiasa dipupuk adalah kesediaan
untuk mengenal diri dan kehendak untuk

memurnikan keguruannya. Mau belajar
dengan meluangkan waktu untuk menjadi
guru. Seorang guru yang tidak bersedia
belajar,tak mungkin kerasan dan bangga
menjadi guru. Kerasan dan kebanggaan
atas keguruannya adalah langkah untuk
menjadi guru yang profesional
(Kunandar).

Menurut Surya (2005) guru
profesional akan tercermin dalam
pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang
ditandai dengan keahlian baik dalam
materi maupun metode. Selain itu juga
ditunjukkan melalui tanggung jawabnya
dalam melaksanakan seluruh
pengabdiannya. Guru yang profesional
hendaknya mampu memikul dan
melaksanakan tanggung jawab sebagai
guru kepada peserta didik, orang tua,
masyarakat, bangsa, negara dan
agamanya. Guru profesional mempunyai
tanggung jawab pribadi, sosial,
intelektual, moral dan spiritual. Tanggung
jawab pribadi yang mandiri yang mampu
memahami dirinya, mengelola dirinya,
mengendalikan dirinya, menghargai serta
mengembangkan dirinya. Tanggung jawab
sosial diwujudkan melalui kompetensi
guru dalam memahami dirinya sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari
lingkungan sosial serta memiliki
kemampuan interaktif yang efektif.
Tanggung jawab intelektual diwujudkan
melalui penguasaan berbagai perangkat
pengetahuan dan ketrampilan yang
diperlukan untuk menunjang tugas-
tugasnya. Tanggung jawab spiritual dan
normal diwujudkan melalui penampilan
guru sebagai makhluk beragama yang
prilakunya senantiasa tidak menyimpang
dari norma agama dan moral.

PRESTASI BELAJAR

Prestasi belajar adalah hasil yang
dicapai oleh seseorang setelah ia
melakukan perubahan belajar, baik di
sekolah maupun di luar sekolah. Dilihat



dari fungsinya,penilaian dapat dibedakan
menjadi beberapa jenis,yaitu (1) penilaian
formatif,(2) penilaian sumatif,(3)
penilaian diagnostik (4) penilaian selektif
dan (5) penilaian penempatan. Namun
dalam proses belajar mengajar yang sering
digunakan adalah penilaian formatif dan
penilaian sumatif.

Penilaian formatif adalah penilaian
yang dilaksanakan pada akhir program
pembelajaran untuk melihat tingkat
keberhasilan proses pembelajaran itu
sendiri. Dengan demikian,penilaian
formatif berorientasi kepada proses
belajar. Dengan hasil penilaian formatif
diharapakan guru dapat memperbaiki
program pembelajaran dan strategi
pelaksanaanya.

Penilaian sumatif adalah penilaian
yang dilaksanakan pada akhir unit
program misalnya akhir catur wulan,akhir
semester dan akhir tahun. Tujuan
penilaian sumatif ini adalah untuk melihat
hasil yang dicapai oleh peserta didik,yakni
seberapa jauh tujuan-tujuan kurikuler
dikuasai oleh para peserta didik. Dengan
demikian, penilaian ini berorientasi
kepada produk, bukan kepada proses.

Ada empat bentuk penilaian yang
dapat dipergunakan guru untuk menilai
prestasi belajar siswa. keempat bentuk
penilaian itu adalah sebagai berikut:
a. Penilaian dengan menggunakan

angka. Artinya hasil yang diperoleh
siswa disajikan dalam bentuk angka.
Rentangan yang digunakan misalnya
1 s.d 10 atau 1 s.d 100.

b. Penilaian dengan menggunakan
kategori. Artinya hasil yang diperoleh
siswa disajikan dalam bentuk
kategori, misalnya :
baik,cukup,kurang, sudah memahami,
cukup memahami, belum memahami.

c. Penilaian dengan menggunakan
uraian atau narasi. Artinya hasil yang
diperoleh siswa dinyatakan dengan
uraian atau penjelasan misalnya: perlu
bimbingan serius, keaktifan kurang,

perlu pendalaman materi tertentu,
atau siswa dapat membaca dengan
lancar

d. Penilaian dengan menggunakan
kombinasi. Artinya hasil yang
diperoleh siswa disajikan dalam
bentuk kombinasi angka, kategori,
dan uraian atau narasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini hendak mengkaji
pengaruh antara profesionalitas guru
terhadap prestasi belajar siswa SMPN 11
Pasuruan. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan kuantitatif dan berjenis
deskriptif regresi linier sederhana. Hal ini
berdasarkan kepada definisi dari kedua hal
tersebut,yaitu penelitian kuantitatif
mencakup setiap jenis penelitian yang
didasarkan atas perhitungan
persentasi,rata-rata dan perhitungan
statistik melibatkan diri pada perhitungan
angka atau kuantitas (Arikunto,75).
Dengan peneitian yang dirancang untuk
menentukan pengaruh variabel-variabel
yang berada dalam satu populasi disebut
penelitian regresi. Penelitian in bukan
hanya mendeskripsikan saja tetapi juga
bisa memastikan pengaruh antara variabel
tersebut.

1. Variabel bebas  (Independent
Variable) Profesionalitas Guru

2. Variabel terikat (dependent
variable)Prestasi belajar siswa
SMP Negeri 11 Pasuruan,yaitu

HASIL PENELITIAN

Dalam pengelolaan data dengan
menggunakan regresi linier,dilakukan
beberapa tahap untuk mencari hubungan
antara variabel independen dan variabel
dependen melalui hubungan X terhadap

X Y



Y. Hasil analisis regresi yang digunakan
untuk menguji hipotesis diperoleh Fhit =
0,418 taraf signifikan 0,519 dengan besar
sampel sebanyak 126 responden.
Selanjutnya Fhit dikorelasikan Ft dalam
table df1 lawan 32,di dapatkan skor Ft
0,05 = 4,08, ini berarti bahwa analisis
regresi sebesar 0,418 lebih kecil dari ft
dengan taraf signifikan 0,05 (Fhit = 0,418
< ft 0,05 = 4,08). Sedangkan signifikansi
berada pada 0,519 yang berarti tidak
signifikan karena lebih dari 0,05.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan ini ternyata tidak ada pengaruh
yang signifikan antara profesionalitas guru
terhadap prestasi belajar siswa SMP
Negeri 11 Pasuruan. Hal ini bisa di
sebabkan faktor-faktor eksternal yang
lebih dominan mempengaruhi prestasi
belajar siswa atau bisa juga kurangnya
ketrampilan guru dalam mengajar.

Seorang guru dikatakan profesional
apabila mampu menciptakan proses
belajar mengajar yang berkualitas dan
mendatangkan keberhasilan belajar yang
diukur dengan kompetensi kelulusan yang
dicapai peserta didik. Begitu juga siswa,
mereka baru dikatakan memiliki
kompetensi lulusan yang ideal apabila
telah menguasai materi pelajaran dengan
baik dan mampu mengaktualisasikannya.
Kehadiran guru profesional tentunya akan
berakibat positif terhadap perkembangan
siswa, baik dalam pengetahuan maupun
dalam ketrampilan. Oleh sebab itu, siswa
akan antusias dengan apa yang
disampaikan oleh guru yang bertindak
sebagai fasilitator dala proses kegiatan
belajar mengajar.  Bila hal itu terlaksana
dengan baik, maka apa yang disampaikan
oleh guru akan berpengaruh terhadap
kemampuan anak didik.

Peneliti selanjutnya yang akan
meneliti tentang profesionalitas guru
hendaknya menambah variabel lain karena

masih banyak faktor yang mempengaruhi
dan karakteristik yang berhubungan,
misalnya dukungan teman
sebaya,dukungan orang tua dan faktor
eksternal lainnya yang berpengaruh
terhadap prestasi belajar. Untuk variabel
yang menggunakan prestasi belajar
diharapkan menggali data disaat ujian
berlangsung atau disaat waktu yang sama.
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