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ABSTRAK 

Hubungan Profesionalisme Guru dengan Motivasi Berprestasi Siswa Bidang 

Studi Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus di SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012) 

 

Profesionalisme guru adalah seorang guru yang memiliki kemampuan dan 

keahlian khusus serta telah berpengalaman dalam mengajar sehingga mampu 

melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru dengan kemampuan yang 

maksimal serta memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria guru profesional, dan 

profesinya itu telah menjadi sumber mata pencaharian. Kompetensi guru yang 

diteliti meliputi empat kompetensi, yaitu; kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Motivasi berprestasi 

adalah dorongan yang tercermin pada perilaku individu yang selalu mengarah untuk 

berhasil, meraih sukses dan menjadi yang terbaik dengan usaha yang sungguh-

sungguh untuk mencapai sebuah standar keunggulan (standard of excellence).    

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara 

profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam dengan motivasi berprestasi siswa di 

SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan antara profesionalisme guru dengan motivasi berprestasi siswa di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII 

di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Teknik pengumpulan data yang penulis 

lakukan yaitu melalui angket yang diberikan kepada siswa, sedangkan teknik 

sampling yang digunakan untuk mengambil sampel adalah simple random sampling, 

yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak 

tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut, sehingga 

jumlah siswa yang dijadikan sampel dalam skripsi ini sebanyak 50 siswa., kemudian 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai metode 

pendukung. Setelah data-data tersebut diperoleh, penulis menganalisis data dan 

melakukan uji hipotesis dengan menggunakan rumus korelasi product moment.  

Setelah penelitian ini dilakukan, penulis memperoleh hasil penelitian bahwa 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara profesionalisme guru dengan 

motivasi berprestasi siswa, hal ini di tunjukan oleh nilai rxy = 0.533 dan besarnya 

rtabel yang tercantum pada table nilai rtabel (taraf signifikan 5% = 0.284 dan taraf 

signifikan 1% = 0.368), maka dapat dikemukakan bahwa rxy lebih besar daripada 

rtabel.  

 

Kata Kunci: Profesionalisme Guru, Motivasi Berprestasi, dan Hubungan. 
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PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 
Guru merupakan komponen 

yang menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruan, yang 

harus mendapat perhatian utama. 

Figur yang senantiasa menjadi 

sorotan strategis ketika berbicara 

masalah pendidikan, karena guru 

selalu terkait dengan komponen 

manapun dalam sistem pendidikan. 

Guru memegang peran utama dalam 

pembangunan pendidikan, 

khususnya yang diselenggarakan 

secara formal di sekolah. Guru juga 

sangat menentukan keberhasilan 

peserta didik, terutama dalam 

kaitannya dengan proses belajar 

mengajar. Guru merupakan 

komponen yang paling berpengaruh 

terhadap terciptanya proses dan 

hasil pendidikan yang berkualitas 

(Mulyasa, 2012:  5).  

Kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati dan dikuasai oleh guru atau 

dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. Kompetensi guru 

yang dimaksud meliputi: 

kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan 

profesi (UU RI No. 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen).  

Krisis profesionlisme guru 

dalam dunia pendidikan merupakan 

problematika tersendiri bagi dunia 

pendidikan dalam menciptakan 

mutu yang baik yang disebabkan 

oleh kurangnya kesadaran guru 

akan jabatan dan tugas yang 

diembannya serta tanggung jawab 

keguruannya. Guru hanya 

menganggap mengajar sebagai 

kegiatan untuk mencari nafkah 

semata atau hanya untuk 

memperoleh salary dan sandang 

pangan demi survival fisik jangka 

pendek, agaknya akan berbeda 

dengan cara seseorang yang 

memandang tugas atau 

pekerjaannya sebagai calling 

profession dan amanah yang hendak 

dipertanggung jawabkan di hadapan 

Tuhan (Muhaimin, 2002: 118).  Di 

dalam al-Qur’an, Allah SWT. 

memerintahkan kepada umat Islam 

untuk memberikan amanah kepada 

ahlinya, dalam hal ini amanah 

sebagai pengajar haruslah diberikan 

kepada mereka yang memiliki 

kompetensi yang dibutuhkan 

menjadi seorang guru, hal tersebut 

berdasarkan surat an-Nisa ayat 58: 

 Artinya: "Sesungguhnya Allah 

itu memerintahkan kepada engkau 

semua supaya engkau semua 

menunaikan (memberikan) amanat 

kepada ahlinya (pemiliknya)". 

Seorang belajar tidak ditentukan 

oleh kekuatan-kekuatan yang 

datang dari dalam dirinya, atau oleh 

stimulus-stimulus yang datang dari 

lingkungan, akan tetapi merupakan 

interaksi timbal-balik dari 

determinan-determinan individu 

dan determinan-determinan 

lingkungan. Belajar merupakan 

perubahan perilaku seseorang 

melalui latihan-latihan dan 

pengalaman, motivasi akan 

memberi hasil yang lebih baik 

terhadap perbuatan yang dilakukan 

seseorang (Yamin, 2006: 183). 

Proses belajar dan hasil belajar 

para siswa bukan saja ditentukan 

oleh sekolah, pola, struktur dan isi 

kurikulumnya, akan tetapi sebagian 

besar ditentukan oleh kompetensi 

guru yang mengajar dan 

membimbing mereka. Karena salah 
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satu faktor yang paling menentukan 

berhasilnya proses belajar mengajar 

adalah guru. Guru yang kompeten 

akan lebih mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif, 

menyenangkan dan akan lebih 

mampu mengelola kelasnya, 

sehingga belajar para siswa berada 

pada tingkat optimal (Hamalik, 

2004:  36). 

Kompetensi guru dalam hal ini 

adalah tidak hanya berperan untuk 

mendorong untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa, tapi juga 

yang lebih jauh lagi untuk 

memotivasi siswa agar lebih aktif 

dan bergairah belajar. Bila guru 

berhasil mengaktifkan dan 

menggairahkan siswa dalam belajar, 

maka guru telah berhasil 

memotivasi siswa, yang pada 

gilirannya akan mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. Dalam makna 

yang demikian, maka antara prestasi 

belajar dan motivasi belajar terjadi 

hubungan sebab akibat (hubungan 

kausalitas). Prestasi belajar siswa 

yang tinggi mendorong siswa untuk 

mempertahankannya. Sebaliknya, 

siswa memiliki motivasi yang 

konsisten kemungkinan besar siswa 

akan dapat mempertahankan 

prestasi belajarnya yang tinggi itu. 

Hal ini tentu saja dapat ditopang 

oleh faktor-faktor lain sebagai 

pendukungnya (Djamaran, 1994: 

32).    

Motivasi merupakan salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran, karena 

peserta didik akan belajar dengan 

sungguh-sungguh apabila memiliki 

motivasi yang tinggi. Oleh karena 

itu, untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, guru harus mampu 

membangkitkan motivasi belajar 

siswa sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran. Baiknya setiap 

guru memiliki rasa ingin tahu, 

mengapa dan bagaimana siswa 

belajar serta menyesuaikan diri 

dengan kondisi-kondisi belajar serta 

lingkungannya.  Hal tersebut akan 

menambah pemahaman dan 

wawasan guru sehingga 

memungkinkan proses 

pembelajaran berlangsung lebih 

efektif dan optimal, karena 

pengetahuan tentang kejiwaan anak 

yang berhubungan dengan masalah 

pendidikan bisa dijadikan sebagai 

dasar dalam memberikan motivasi 

kepada siswa sehingga mau dan 

mampu belajar dengan sebaik-

baiknya (Mulyasa, 2012:  58). 

SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta termasuk salah satu 

sekolah swasta dengan  akreditasi 

B, sedangkan tenaga pengajar yang 

ada di SMP Muhammadiyah 2 

merupakan tenaga yang cukup  

berkualitas,  hal  ini  dapat  dilihat  

bahwa sebaian besar guru  yang  

mengajar adalah lulusan perguruan 

tinggi dengan strata 1 (S1), begitu 

juga dengan guru yang mengajar 

bidang studi PAI. 

Para siswa termotivasi untuk 

belajar dan berprestasi karena guru 

PAI dengan kemampuan dan 

kompetensi yang dimilikinya 

mampu menciptakan proses belajar 

mengajar yang efektif dan efisien, 

hal tersebut terbukti dari antusias 

para siswa untuk mendengarkan, 

memperhatikan, dan mencatat 

keterangan yang disampaikan guru. 

Selain itu, para siswa juga 

bersemangat untuk menyelesaikan 

tugas dengan baik. 

Berdasarkan  permasalahan  di 

atas,  maka  menjadi  alasan  bagi  

penulis untuk  meneliti  bagaimana  

hubungan profesionalisme guru 
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dengan motivasi berprestasi siswa 

di SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta. Inilah dasar yang 

membuat peneliti tertarik untuk 

mengkaji skripsi dengan judul 

“Hubungan Profesionalisme 

Guru dengan Motivasi 

Berprestasi Siswa Bidang Studi 

Pendidikan Agama Islam (Studi 

Kasus di SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta Tahun Pelajaran 

2011/2012)”. 

 

B. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan 

profesionalisme guru dengan 

motivasi berprestasi siswa dalam 

bidang studi Pendidikan Agama 

Islam di SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012. 

 

C. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:   

1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan bahan masukan 

dan pertimbangan bagi guru 

Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan profesionalisme 

agar tercipta pendidikan yang 

bermutu. 

2. Bagi penulis, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai sebuah 

rujukan yang dianggap lebih 

kongkret apabila nantinya 

penulis berkecimpung dalam 

dunia pendidikan, khususnya 

sebagai guru.  

 

 

 

 

 

LANDASAN TEORI 

 

A. Profesionalisme Guru 

1. Pengertian Profesionalisme 

Guru 
Penulis telah mereduksi dari 

beberapa buku, teori yang 

berkembang saat ini, antara lain: 

Uzer Usman (2006: 15) 

menjelaskan bahwa guru 

profesional adalah orang yang 

memiliki kemampuan dan 

keahlian khusus dalam bidang 

keguruan sehingga ia mampu 

melakukan tugas dan fungsinya 

sebagai guru dengan 

kemampuan yang maksimal. 

Sedangkan menurut Kunandar 

(2010: 46) guru yang 

profesional adalah guru yang 

memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan untuk melakukan 

tugas pendidikan dan 

pengajaran. 

Guru yang profesional 

adalah orang yang terdidik dan 

terlatih dengan baik, serta 

memiliki pengalaman yang kaya 

dibidangnya (Kunandar, 2010: 

47).  

Sedangkan Oemar Hamalik 

(2004: 27) mengemukakan 

bahwa guru profesional 

merupakan orang yang telah 

menempuh program pendidikan 

guru dan memiliki tingkat 

master serta telah mendapat 

ijazah Negara dan telah 

berpengalaman dalam mengajar 

pada kelas-kelas besar. 

Profesionalisme guru 

merupakan kondisi, arah, nilai, 

tujuan dan kualitas suatu 

keahlian dan kewenangan dalam 

bidang pendidikan dan 

pengajaran yang berkaitan 

dengan pekerjaan seseorang 
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yang menjadi mata pencaharian 

(Kunandar, 2007:  46).  

Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa 

profesionalisme guru adalah 

seorang guru yang memiliki 

kemampuan dan keahlian 

khusus serta telah 

berpengalaman dalam mengajar 

sehingga mampu melakukan 

tugas dan fungsinya sebagai 

seorang guru dengan 

kemampuan yang maksimal 

serta memiliki kompetensi 

sesuai dengan kriteria guru 

profesional, dan profesinya itu 

telah menjadi sumber mata 

pencaharian.  

2. Aspek-aspek Kompetensi 

Guru Profesional 

Ada beberapa kompetensi 

yang dimiliki oleh seorang guru 

yang profesional, antara lain: 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran 

peserta didik yang sekurang-

kurangnya meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Pemahaman 

wawasan/landasan 

kependidikan 

2) Pemahaman terhadap 

peserta didik 

3) Pengembangan  

kurikulum/silabus 

4) Perancangan 

pembelajaran 

5) Pelaksanaan 

pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis 

6) Pemanfaatan teknologi 

pembelajaran 

7) Evaluasi Hasil Belajar 

(EHB) 

8) Pengembangan peserta 

didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimilikinya (Mulyasa, 

2012: 75).  

b. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian 

adalah kemampuan 

kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif, dan 

berwibawa serta menjadi 

teladan peserta didik yang 

sekurang-kurangnya 

meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Bertindak sesuai dengan 

norma hukum dan 

agama 

2) Memiliki etos kerja 

sebagai guru 

3) Memiliki perilaku yang 

berpengaruh positif 

terhadap peserta didik 

4) Memiliki perilaku yang 

diteladani peserta didik 

(Kundahar, 2010: 75). 

c. Kompetensi Professional  

Kompetensi professional 

adalah kemampuan 

penguasaan materi pelajaran 

secara luas dan mendalam 

yang sekurang-kurangnya 

meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Mengerti dan dapat 

menerapkan landasan 

kependidikan baik 

filosofi, psikologis, 

sosiologis, dan 

sebagainya 

2) Mengerti dan dapat 

menerapkan teori belajar 

sesuai taraf 

perkembangan peserta 

didik 
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3) Mampu menangani dan 

mengembangkan bidang 

studi yang menjadi 

tanggung jawabnya 

4) Mengerti dan dapat 

menerapkan metode 

pembelajaran yang 

bervariasi 

5) Mampu 

mengembangkan dan 

menggunakan berbagai 

alat, media dan sumber 

belajar yang relevan 

6) Mampu 

mengorganisasikan dan 

melaksanakan program 

pembelajaran 

7) Mampu melaksanakan 

evaluasi hasil belajar 

peserta didik 

8) Mampu menumbuhkan 

kepribadian peserta 

didik (Mulyasa, 2012: 

135-136). 

d. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial 

adalah kemampuan guru 

untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif 

dan efisien dengan peserta 

didik, sesama guru, 

orangtua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar yang 

sekurang-kurangnya 

meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Berkomunikasi secara 

lisan, tulisan dan isyarat, 

2) Menggunakan teknologi 

komunikasi dan 

informasi secara 

fungsional, 

3) Bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga, 

kependidikan, orang 

tua/wali peserta didik,  

4) Bergaul secara santun 

dengan masyarakat 

sekitar (Mulyasa, 2012:  

173). 

 

B. Motivasi Berprestasi 

1. Pengertian Motivasi 

Berprestasi 
Sedangkan istilah motivasi 

berprestasi dapat diartikan 

dorongan untuk mengerjakan 

suatu tugas dengan sebaik-

baiknya berdasarkan standar 

keunggulan. Motivasi 

berprestasi bukan sekedar 

dorongan untuk berbuat, tetapi 

mengacu kepada suatu ukuran 

keberhasilan berdasarkan 

penilaian terhadap tugas yang 

dikerjakan seeorang (Djaali, 

2008:107).     

Menurut Heckhausen 

(dalam Djaali, 2008: 103) 

motivasi berprestai adalah suatu 

dorongan yang terdapat dalam 

diri individu yang selalu 

berusaha atau berjuang untuk 

meningkatkan atau memelihara 

kemampuannya setinggi 

mungkin dalam semua aktivitas 

dengan menggunakan standar 

keunggulan.   

Hawadi (2001: 87) 

mendefinisikan motivasi 

berprestasi sebagai daya 

penggerak dalam diri siswa 

untuk mencapai taraf prestasi 

setinggi mungkin, sesuai dengan 

yang ditetapkan oleh siswa itu 

sendiri.  

McClelland dan Atkinson 

(dalam Djiwandono, 2006: 354) 

mendefinisikan motivasi 

berprestasi adalah perjuangan 

seseorang untuk mencapai 

sukses atau memilih suatu 
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kegiatan yang berorientasi untuk 

tujuan sukses atau gagal.   

Jadi dapat disimpulkan 

bahwa motivasi berprestasi 

adalah dorongan untuk berhasil, 

meraih sukses dan menjadi yang 

terbaik dengan usaha yang 

sungguh-sungguh untuk 

mencapai sebuah standar 

keunggulan.   

Sedangkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi motivasi 

berprestasi adalah: faktor 

intrinsik dan faktor ekstrinsik. 

Tugas guru adalah 

membangkitkan motivasi 

berprestasi peserta didik dan 

motivasi berprestasi dapat 

timbul dari dalam diri siswa 

(motivasi intrinsik) dan dapat 

pula timbul dari luar diri siswa 

(motivasi ekstrinsik). Bagi 

siswa yang selalu 

memperhatikan materi pelajaran 

yang diberikan, bukanlah 

permasalah bagi guru. Karena di 

dalam diri siswa tersebut ada 

motivasi, yaitu motivasi 

intrinsik.   

Lain halnya bagi siswa yang 

tidak ada motivasi di dalam 

dirinya, maka motivasi 

ekstrinsik yang merupakan 

dorongan dari luar dirinya 

mutlak diperlukan. Di sini tugas 

guru adalah membangkitkan 

motivasi berprestasi peserta 

didik.  

 

2. Karakteristik Individu yang 

Motivasi Berprestasinya 

Tinggi 
Sardiman (2011: 83) 

menyatakan bahwa orang yang 

mempunyai motivasi berprestasi 

tinggi, mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut:  

a. Tekun menghadapi tugas. 

b. Ulet menghadapi kesulitan 

(tidak lekas putus asa). 

c. Lebih senang bekerja 

mandiri. 

d. Dapat mempertahankan 

pendapatnya (apabila sudah 

yakin akan sesuatu). 

e. Senang mencari dan 

memecahkan masalah soal-

soal. 

f. Cepat bosan pada tugas-

tugas yang rutin (hal-hal 

yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, 

sehingga kurang kreatif). 

 

3. Cara untuk Meningkatkan 

Motivasi Berprestasi Siswa 

Ada beberapa prinsif yang 

dapat diterapkan oleh guru 

untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi siswa, antara lain:  

a. Peserta didik akan belajar 

lebih giat apabila topik yang 

dipelajarinya menarik dan 

berguna bagi dirinya. 

b. Tujuan pembelajaran harus 

disusun dengan jelas dan 

diinformasikan kepada 

peserta didik sehingga 

mereka mengetahui tujuan 

belajar. 

c. Peserta didik harus selalu 

diberitahu tentang 

kompetensi dan hasil 

belajarnya. 

d. Pemberian pujian dan 

hadiah lebih baik dari pada 

hukuman, namun sewaktu-

waktu hukuman juga 

diperlukan. 

e. Manfaatkan sikap, cita-cita, 

rasa ingin tahu, dan ambisi 

peserta didik. 
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f. Usahakan untuk 

memperhatikan perbedaan 

individu peserta didik. 

g. Usahakan untuk memenuhi 

kebutuhan peserta didik 

dengan jalan memperhatikan 

kondisi fisik, memberikan 

rasa aman, dan 

mengarahkan pengalaman 

belajar kearah keberhasilan, 

sehingga mencapai prestasi 

dan mempunyai 

kepercayaan diri (Mulyasa, 

2011: 176-177). 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan, yaitu penelitian 

yang langsung dilaksanakan di 

lapangan atau kehidupan yang 

sebenarnya secara spesifik dan 

realis tentang apa yang sedang 

terjadi (Mardalis, 2006: 28), dalam 

hal ini lembaga yang menjadi 

tempat penelitian adalah SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta.   

Penelitian ini bersifat 

kuantitatif, yaitu penelitian yang 

prosedurnya menekankan 

analisisnya pada data numerical 

(angka) yang diolah dengan metode 

statistik, kemudian untuk 

pembahasan yang digunakan adalah 

teknik analisis korelasional yaitu 

teknik analisis untuk mengetahui 

ada tidaknya hubungan antara dua 

atau beberapa variabel.    

Pada Penelitian ini penulis ingin 

mengetahui hubungan antara 

profesionalisme guru dan motivasi 

berprestasi siswa di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta.     

Jadi ada dua variabel dalam 

penelitian ini: 

a. Variabel bebas (independent 

variable), variabel yang 

mempengaruhi atau yang 

diselidiki hubungannya. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan 

variabel bebas adalah 

profesionalisme guru. 

b. Variabel terikat (dependent 

variable), variabel yang 

dipengaruhi atau sebagai akibat 

dari variabel bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini 

adalah motivasi berprestasi 

siswa. 

 

2. Metode Penelitian Subjek 
Penulis memerlukan sumber 

data untuk memudahkan 

memperoleh data dalam penelitian 

ini maka. Menurut Arikunto (2010: 

172) yang dimaksud dengan sumber 

data dalam penelitian ini adalah 

subjek dari mana data diperoleh, 

adapun data-data diperoleh melalui 

penelitian lapangan dengan 

menggunakan: 

a. Populasi 

Populasi adalah semua 

individu yang menjadi sumber 

pengambilan sample (Mardalis. 

2006: 53). Dalam penelitian ini 

populasinya adalah siswa kelas 

VIII di SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta yang berjumlah 131 

siswa. 

b. Sampel dan Teknik sampling  

Sampel adalah sebagian dari 

seluruh individu yang menjadi 

objek penelitian (Mardalis. 

2006: 55). Bila populasi dalam 

penelitian besar, dan tidak 

mungkin mempelajari semua 

yang ada dalam populasi karena 

adanya keterbatasan peneliti, 

maka peneliti menggunakan 

sampel yang diambil dari 

populasi. Sedangkan teknik 
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sampling menurut Sugiyono 

(2011: 81) adalah teknik 

pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

Adapun teknik sampling yang 

digunakan adalah simple 

random sampling, yaitu cara 

pengambilan sampel dari 

anggota populasi dengan 

menggunakan acak tanpa 

memperhatikan strata 

(tingkatan) dalam anggota 

populasi tersebut (Riduwan, 

2009: 58). Maka jumlah siswa 

yang dijadikan sampel dalam 

skripsi ini sebanyak 50 siswa. 

 

3. Metode Pengumpulan Data  

Metode-metode yang digunakan 

untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Metode Angket 

Angket adalah daftar 

pertanyaan yang diberikan 

kepada orang lain yang bersedia 

memberikan respons 

(responden) sesuai dengan 

permintaan pengguna (Riduwan, 

2010: 71). 

Angket ini diberikan kepada 

siswa untuk memperoleh 

informasi mengenai 

kemampuan profesional yang 

dimiliki oleh guru dalam proses 

belajar mengajar dan motivasi 

berprestasi siswa. Angket dibuat 

dengan bentuk checklist yaitu 

suatu daftar yang berisi subjek 

dan aspek-aspek yang akan 

diamati (Riduwan, 2010: 72).   

b. Metode interview (wawancara) 

Metode 

wawancara/interview adalah 

sebuah dialog yang dilakukan 

oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari 

terwawancara (Arikunto, 2010: 

198). Wawancara dilakukan 

terhadap kepala sekolah, guru 

Pendidikan Agama Islam di 

SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta. 

c. Metode Observasi 

Metode observasi adalah 

suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara merekam 

kejadian, menghitungnya, 

mengukur, dan mencatatnya 

(Arikunto, 2010: 199).  

Metode ini bersama-sama 

dengan metode interview 

digunakan untuk 

mengumpulkan data yang 

mudah dipahami dan diamati 

secara langsung seperti keadaan 

gedung serta fasilitas-fasilitas 

yang ada di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta.  

d. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah 

metode yang digunakan untuk 

mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, dan sebagainya 

(Arikunto, 2010: 201).    

Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data siswa, guru, 

karyawan, struktur organisasi 

sekolah, dan dokumentasi lain 

yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 

4. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan 

cara yang digunakan untuk 

menguraikan keterangan-keterangan 

atau data yang diperoleh agar data 

tersebut dapat dipahami bukan oleh 

orang yang mengumpulkan data 

saja, tapi juga oleh orang lain. 

Adapun langkah yang ditempuh 
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adalah mencari korelasi dua 

variabel.  

Karena penelitian ini untuk 

melihat apakah ada hubungan 

antara profesionalisme guru dengan 

motivasi berprestasi siswa, maka 

yang dipakai adalah rumus “r” 

pearson product moment.  

Selanjutnya untuk mengetahui 

apakah hubungan variabel X dan 

variabel Y itu signifikan atau tidak, 

maka nilai r  hasil perhitungan 

dibandingkan dengan r tabel. 

Sebelum membandingkannya, maka 

terlebih dahulu dicari “df” atau 

“db”.   

Selain analisis kuantitatif, 

penulis juga melakukan analisis 

kualitatif dengan pendekatan 

berfikir induktif berdasarkan 

tabulasi hasil angket tentang 

profesionalisme guru dan motivasi 

berprestasi siswa.   

 

HASIL PENELITIAN 

 
Setelah melakukan proses 

pengumpulan data mengenai 

profesionalisme guru dan motivasi 

berprestasi siswa bidang studi 

Pendidikan Agama Islam di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta dengan 

metode angket sebagaimana telah 

dipaparkan pada bab III.  

Berdasarkan data-data tersebut, 

maka pada bab IV ini penulis akan 

melakukan analisis data, analisis 

dilakukan dengan cara analisis statistik 

yaitu menggunakan teknik analisis 

korelasi bivariat, karena terdapat dua 

variabel yang dicari korelasinya; satu 

sebagai variabel bebas (profesionalisme 

guru) dan variabel lainnya adalah 

variabel terikat (motivasi berprestasi 

siswa). 

Adapun tujuan dilakukan analisis 

terhadap data hasil penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan 

profesionalisme guru dengan motivasi 

berprestasi siswa bidang studi 

Pendidikan Agama Islam di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta.  

 

A. Analisis Data 
Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa data yang 

digunakan untuk menguji hipotesis 

adalah hasil angket profesionalisme 

guru dan motivasi berprestasi siswa.  

Setelah melakukan perhitungan, 

ditemukan nilan rxy  

sebesarrxy = 0.533 

 

B. Interpretasi Data 

Dari perhitungan di atas, 

ternyata nilai korelasi antara 

variabel X (profesionalisme guru) 

dan variabel Y (motivasi berprestasi 

siswa) sebesar 0.533 berarti korelasi 

tersebut bertanda positif, untuk 

melihat interpretasi terhadap angka 

indeks korelasi product moment 

secara kasar atau sederhana terletak 

pada angka 0.40 – 0.599 yang 

berarti korelasi antara variabel X 

dan variabel Y terdapat korelasi 

yang cukup kuat atau cukup tinggi. 

Langkah selanjutnya ialah 

mencari derajat bebasnya (db) atau 

degrees of freedom (df) dengan 

rumus: df = N - nr.  

Berdasarkan tabel di atas, siswa 

yang diteliti atau yang menjadi 

sampel penelitian di sini adalah 50 

orang dan variabel yang dicari 

korelasinya adalah variabel X dan 

variabel Y, jadi nr = 2. Maka 

dengan mengacu kepada rumus di 

atas dapat diketahui: df = 50 - 2 = 

48, dengan df sebesar 48, 

dikonsultasikan dengan nilai rtabel, 

baik pada taraf signifikasi 5% 

maupun pada taraf signifikasi 1%, 
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dengan melihat rtabel diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1. Pada taraf signifikasi 5% = 

0.284 

2. Pada taraf signifikasi 1% = 

0.368 

Karena rxy  lebih besar dari pada 

rtabel, itu menunjukan adanya 

hubungan atau korelasi yang 

signifikan antara profesionalisme 

guru dengan motivasi berprestasi 

siswa bidang studi Pendidikan 

Agama Islam di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta.  

 

C. Analisis Tabulasi Data 
Selain analisis kuantitatif di 

atas, berikut disajikan analisis 

kualitatif dengan pendekatan 

berfikir induktif:  

1. Tujuan pembelajaran yang 

dijelaskan oleh guru 

menimbulkan keoptimisan 

siswa untuk mencapainya 

Tujuan pembelajaran yang 

jelas dapat membantu guru 

dalam menentukan materi 

pelajaran, metode atau strategi 

pembelajaran, alat, media dan 

sumber belajar, serta dalam 

menentukan dan merancang alat 

evaluasi untuk melihat 

keberhasilan belajar siswa. 

Selain itu, melalui penetapan 

tujuan, guru dapat mengontrol 

sampai mana siswa telah 

menguasai kemampuan-

kemampuan sesuai dengan 

tujuan dan tuntutan kurikulum 

yang berlaku.  

 Rumusan tujuan yang 

diakui dan diterima baik oleh 

siswa merupakan alat motivasi 

yang sangat penting, sebab 

dengan memahamkan tujuan 

yang akan dicapai, karena dirasa 

berguna dan menguntungkan, 

maka akan timbul gairah untuk 

belajar. Siswa akan 

mendengarkan penjelasan dari 

guru dan menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru untuk 

mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2. Kemampuan guru menjelaskan 

materi pelajaran dengan baik 

dan mudah dipahami sehingga 

siswa akan mencatat penjelasan 

yang diberikan guru 

Seorang guru seharusnya 

mampu menjelaskan materi 

pelajaran kapada siswa dengan 

jelas dan mudah dimengerti, 

karena hal itu menunjukan 

bahwa guru menguasai materi 

yang akan disampaikan, 

idealnya adalah seorang guru 

menguasai bahan pelajaran dan 

mempunyai strategi dalam 

menjelaskan bahan pelajaran itu 

secara efektif sehingga mudah 

dipahami siswa  

Guru juga harus memiliki 

kemampuan untuk memilih, 

menata, dan mengemas materi 

pelajaran yang sesuai dengan 

sasaran sehingga mudah dicerna 

oleh siswa, dengan demikian 

proses pembelajaran menjadi 

menarik karena bersifat terarah. 

Penjelasan materi pelajaran 

yang mudah dipahami siswa 

merupakan bagian penting 

dalam proses pembelajaran, 

oleh sebab itu guru diharapkan 

mampu mengorganisasikan 

materi pelajaran dengan 

perencanaan yang sistematis, 

sehingga mudah dipahami oleh 

siswa. Ketika siswa memahami 

materi pembelajaran yang 

diberikan oleh guru, mereka 

akan antusias mendengarkan 

dan memperhatikan materi yang 
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diajarkan dan mencatat semua 

keterangan yang disampaikan 

oleh guru. 

3. Apabila guru mampu menjawab 

pertanyaan siswa dengan baik, 

mereka akan bertanya tentang 

materi pelajaran yang 

tidak/belum dimengerti 

Sebelum guru mengajar di 

kelas, terlebih dahulu harus 

menguasai materi pelajaran dan 

bahan-bahan yang mendukung 

jalannya proses belajar 

mengajar. Dengan penguasaan 

bahan, guru dapat 

menyampaikan materi dengan 

jelas dan mampu menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh 

siswa  dengan baik.  

4. Siswa akan berusaha belajar 

mandiri dengan memanfaatkan 

perpustakaan  

Penggunaan alat atau media, 

gaya, dan interaksi belajar 

mengajar yang bervariasi 

merupakan kunci tercapainya 

pengelolaan kelas yang efektif 

dan menghindari kejenuhan, 

salah satu media yang yang 

dapat digunakan adalah 

perpustakaan. Sasaran dan 

tujuan operasional dari 

perpustakaan sekolah adalah 

untuk memperkaya, 

mendukung, memberikan 

kekuatan dan mengupayakan 

penerapan program pendidikan 

yang memenuhi setiap 

kebutuhan siswa, disamping itu 

mendorong dan memungkinkan 

para siswa mengoptimalkan 

potensi mereka sebagai pelajar. 

Apabila peran perpustakaan 

dimaksimalkan akan 

menimbulkan kecintaan siswa 

tehadap membaca, sehingga 

penyelenggaraan perpustakaan 

sekolah diharapkan dapat 

membantu para siswa untuk 

mengeksplorasi dan 

mengembangkan sendiri 

pelajaran yang telah disajikan 

guru sehingga mampu 

menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan guru. 

5. Apabila guru memberikan 

pujian kepada siswa yang 

berprestasi  maka  siswa lebih 

bersemangat untuk mengerjakan 

tugas dengan baik 

Guru dapat memanfaatkan 

pujian untuk memuji 

keberhasilan siswa yang telah 

dicapai, karena seseorang 

senang dengan pujian atas 

pekerjaan yang telah 

diselesaikan. Pujian seharusnya 

diberikan pada waktu yang 

tepat, sehingga akan memupuk 

suasana yang menyenangkan 

dan mempertinggi motivasi  

belajar serta akan 

membangkitkan harga diri. 

Dengan pujian yang diberikan 

kepada siswa akan membuatnya 

lebih bersemangat untuk 

melakukan suatu pekerjaan 

dengan baik.  

6. Siswa suka berdiskusi ketika 

tercipta suasana belajar yang 

menarik dan menyenangkan di 

kelas 

Untuk mendapatkan kualitas 

pendidikan yang baik, maka 

seorang guru harus memiliki 

kemampuan menciptakan 

suasana belajar mengajar yang 

kondusif dan menyenangkan, 

sehingga dapat terwujud situasi 

dan kondisi kelas yang 

memungkinkan peserta didik 

memgembangkan 

kemampuannya secara optimal. 

Karena suasana kelas yang tidak 
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menyenangkan akan 

menimbulkan kebosanan dan 

membuat suasana tegang.  

Pembelajaran yang 

diselenggarakan dalam suasana 

yang menyenangkan akan 

mendorong siswa untuk belajar 

dan menyebabkan siswa tertarik 

terhadap pelajaran, sehingga 

siswa akan mendengarkan dan 

memperhatikan keterangan yang 

diberikan oleh guru. Selain itu, 

suasana belajar mengajar yang 

kondusif dan menyenangkan 

memungkinkan bagi melakukan 

kegiatan-kegiatan yang 

bermanfaat bagi mereka, 

seperti: siswa berdiskusi dengan 

teman sekelasnya. 

7. Siswa akan mementingkan studi 

dari pada pekerjaan lainnya 

ketika  guru selalu hadir untuk 

mengajar di kelas 

Salah satu kualitas yang 

dituntut dari seorang guru untuk 

menjadi guru yang baik 

sehingga mampu melaksanakan 

pembelajaran ialah memiliki 

kepribadian. Kepribadian yang 

mantap dari sosok seorang guru 

akan memberikan teladan yang 

baik kepada siswa, karena guru 

mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan perilaku peserta 

didik, untuk itu perlu adanya 

perubahan kebiasaan  yang 

diharapkan akan berpengaruh  

langsung pada siswa, 

diantaranya; kedisiplinan guru 

untuk mengajar dikelas. Ketika 

guru selalu hadir pada saat jam 

mengajar, hal tersebut akan 

berpengaruh pada siswa yang 

bersemangat untuk datang ke 

sekolah untuk menerima 

pengajaran dari guru.  

8. Siswa akan bertanya kepada 

guru apabila guru bersifat 

terbuka terhadap pendapat dan 

kritik yang diberikan 

Keterbukaan merupakan 

prakondisi dan prasyarat penting 

yang perlu dimiliki guru untuk 

memahami pikiran dan perasaan 

siswa dan untuk menciptakan 

hubungan yang harmonis antara 

guru dan siswa, sehingga 

mendorong siswa untuk 

bertanya kepada guru apabila 

ada kesulitan yang dihadapi 

siswa baik ketika sedang berada 

di kelas maupun di luar kelas. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data penelitian dan 

dianalisis, ditemukan bahwa 

hasil perhitungan diperoleh rxy 

atau r o sebesar 0.533 dan 

besarnya “rtabel” yang tercantum 

pada table nilai rtabel (taraf 

signifikan 5% = 0.284  dan taraf 

signifikan 1% = 0.368), maka 

dapat dikemukakan bahwa rxy 

lebih besar daripada rtabel, yaitu: 

0.284 < 0.533 > 0.368 

Karena rxy lebih besar dari pada 

rtabel, itu menunjukan adanya 

hubungan yang signifikan antara 

profesionalisme guru dengan 

motivasi berprestasi siswa 

bidang studi Pendidikan Agama 

Islam di SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta. 

2. Ada beberapa analisis kualitatif 

dengan pendekatan berpikir 

induktif yang menghubungkan 

antara profesionalisme guru 
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dengan motivasi berprestasi 

siswa, antara lain:  

a. Tujuan pembelajaran yang 

dijelaskan oleh guru 

menimbulkan keoptimisan 

siswa untuk mencapainya 

b. Kemampuan guru 

menjelaskan materi 

pelajaran dengan baik dan 

mudah dipahami sehingga 

siswa akan mencatat 

penjelasan yang diberikan 

guru 

c. Apabila guru yang mampu 

menjawab pertanyaan siswa 

dengan baik, mereka akan 

bertanya tentang materi 

pelajaran yang tidak 

dimengerti 

d. Siswa akan berusaha belajar 

mandiri dengan 

memanfaatkan perpustakaan 

e. Apabila guru memberikan 

pujian kepada siswa yang 

berprestasi maka siswa lebih 

bersemangat untuk 

mengerjakan tugas dengan 

baik 

f. Siswa suka berdiskusi ketika 

suasana belajar yang 

menarik dan menyenangkan 

di kelas 

g. Siswa akan mementingkan 

studi daripada pekerjaan 

lainnya ketika guru selalu 

hadir untuk mengajar di 

kelas 

h. Siswa akan bertanya kepada 

guru apabila guru bersifat 

terbuka terhadap pendapat 

dan kritik yang diberikan. 

 

B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, penulis ingin 

memberikan beberapa saran kepada 

sekolah maupun pihak pengelolah 

SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 

yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas sekolah, khususnya 

peningkatan dalam proses kegiatan 

belajar mengajar yang dilaksanakan 

oleh guru dan siswa. Adapun saran 

yang diajukan penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Guru: 

Meskipun dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa 

profesionalisme guru 

berpengaruh terhadap motivasi 

berprestasi siswa dengan 

korelasi positif yang signifikan, 

akan tetapi bukan berarti guru 

bidang studi maupun siswa 

merasa puas dengan situasi yang 

ada. Penulis mengharapkan guru 

meningkatkan profesionalisme 

guru sehingga hasil 

pembelajaranakan lebih 

maksimal. 

2. Bagi Siswa: 

Meskipun motivasi 

berprestasi siswa dapat 

dikualifikasikan cukup baik, 

akan tetapi siswa diharapkan 

lebih meningkatkan motivasi 

berprestasi, sehingga proses 

belajar mengajar berjalan sesuai 

dengan tujuan yang akan 

dicapai.  

3. Bagi Sekolah: 

a. Bagi kepala sekolah atau 

bidang kurikulum, setelah 

penelitian ini dilakukan, 

diharapkan pengawasan 

terhadap guru lebih 

ditingkatkan. Karena, tanpa 

adanya pengawasan yang 

intens tidak menutup 

kemungkinan kinerja guru 

akan menurun.  

b. Meskipun dalam penelitian 

yang dilakukan penulis tidak 

memberikan kesimpulan 
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yang negatif, untuk 

peningkatan kualitas sekolah 

yang bersangkutan, penulis 

berpendapat perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui faktor lain yang 

berpengaruh terhadap 

motivasi berprestasi siswa. 
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