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ABSTRAK

PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG PROFESIONALISME DAN
KEPRIBADIAN GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA MATA

PELAJARAN IPA BIOLOGI KELAS VIII SMP  2 MUHAMMADIYAH
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2012/2013

Ahmad Zainal Arifin. A 420 090 215. Jurusan Pendidikan Biologi. Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2013.Tujuan Untuk mengetahui pengaruh antara persepsi siswa tentang
profesionalisme guru dan kepribadian guru terhadap prestasi belajar mata
pelajaran IPA Biologi kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran
2012/2013. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis statistik.
Populasi semua siswa kelas VIII SMP 2 Muhammadiyah Surakarta tahun
pelajaran 2012/2013. Sampel sebanyak 31 siswa dengan teknik Sample Random
Sampling. Data lain dari angket dan dokumentasi. Angket diuji validitas serta
reliabilitasnya. Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda, uji
F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. Memperoleh persamaan garis
regresi Y=61,876+0,362X1+0,307X2, menunjukkan prestasi belajar mata
pelajaran IPA Biologi dipengaruhi oleh persepsi siswa tentang profesionalisme
guru dan kepribadian guru. Kesimpulan: 1) Persepsi siswa tentang
profesionalisme guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata
pelajaran IPA Biologi dapat diterima. 2) Persepsi siswa tentang kepribadian guru
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata IPA pelajaran Biologi dapat
diterima. 3) Persepsi siswa tentang profesionalisme dan kepribadian guru secara
bersama-sama terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA dapat diterima.

Kata Kunci: persepsi siswa, profesionalisme guru, kepribadian guru, prestasi
belajar

PENDAHULUAN

Hasil survey yang dilakukan oleh Ditjen PMPTK Dikas tahun 2008

tentang kondisi guru dikaitkan dengan keberadaan guru di Indonesia adalah: (1)

Jumlah guru sekitar 2,97 juta, (2) Belum lulus S-1 sekitar 59%, (3) Sebagian besar

guru masih mempunyai kompetensi yang rendah dan belum mengikuti pelatihan,

(4) Distribusi guru tidak merata, (5)  Guru yang pension sampai tahun 2015

sebesar 401.214 yang hampir 60%-nya guru SD. Hal ini diperburuk dengan LPTK

yang kurang Kredibel yang menghasilkan lulusan S-1 yang tidak berkualitas.

(Baedowi dalam karya Anif, 2012)



Kinerja guru memerlukan adanya totalitas, dedikasi, maupun loyalitas

sebagai seorang pendidik untuk mencetak bekal-bekal sumber daya manusia

(SDM). Maka, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh seorang guru

sebagai pendidik yang berkaitan dengan kinerjanya, diantaranya adalah

profesionalisme dan kepribadian yang baik.

Selain itu, tinggi dan rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh dua

faktor, yaitu (1) faktor eksternal dan (2) faktor internal. Faktor eksternal

merupakan faktor yang bersal dari luar diri siswa, terdiri dari faktor sosial dan

faktor non sosial. Seperti kualifikasi guru, metode, sarana, media dan evaluasi.

Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa,

meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Seperti kecerdasan, minat, bakat,

cara belajar, motivasi dan persepsi.

Realitas kepribadian guru di Indonesia sampai saat ini belum bisa

dikatakan membanggakan. Kartono (2009) mengemukakan bahwa saat ini sekolah

didominasi oleh mekanisme pasar. Lebih dari itu, Meier (dalam Barnawi: 2010)

menyatakan bahwa tindakan semacam itu merupakan suatu bentuk korupsi dalam

dunia pendidikan. (Arifin. 2011)

Proses pembelajaran mata pelajaran IPA Biologi di SMP Muhammadiyah

2 Surakarta, pada umumnya dapat digolongkan mempunyai keberagaman

didalamnya. Diantaranya; penampilan guru di kelas, kepribadiannya, kemampuan

menguasai pelajaran, kemampuan mengajar, perhatian kepada siswa, hubungan

antara siswa dan guru serta sikap dan tingkah laku selama kegiatan pembelajaran

berlangsung, nada bicara, pakaian yang dipakai, cara memberikan teguran, dan

kewibawaan. Selain itu, di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta juga mempunyai

komposisi siswa yang berbeda-beda dari sisi ekonomi, lingkungan masyarakat dan

tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa. Maka sangat diperlukan keprofesionalan

dan kepribadian yang baik untuk mencapai pembelajaran dengan hasil yang

optimal.

Berdasarkan uraian diatas menerangkan bahwa siswa dapat

mempersepsikan mengenai keprofesionalan dan kepribadian guru dalam proses

belajar mengajar. Persepsi ini mungkin mempunyai hubungan dengan hasil belajar



siswa. Untuk mengetahui hal tersebut, penetili bermaksud mengadakan penelitian

di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta tentang “PENGARUH PERSEPSI SISWA

TENTANG PROFESIONALISME DAN KEPRIBADIAN GURU TERHADAP

PRESTASI BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN IPA BIOLOGI KELAS

VIII SMP MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN

2012/2013”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriftif kuantitatif. Data diperoleh

dari sampel populasi penelitian, kemudian dianalisis sesuai dengan metode

statistik yang digunakan selanjutnya diinterprestasikan.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP 2 Muhammadiyah Surakarta tahun

pelajaran 2012/2013 dengan populasi adalah semua siswa kelas VIII SMP 2

Muhammadiyah Surakarta tahun pelajaran 2012/2013 yaitu sebanyak 124

mahasiswa. Sempel dalam penelitian ini ditetapkan diambil 25% dari 124

populasi. Yaitu 31 siswa dari 124 siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 2

Surakarta. Dengan teknik sample random sampling. Teknik pengumpulan data

menggunakan angket dan dokumentasi.

Instrumen penelitian berupa item-item pernyataan dalam bentuk angket

yang sebelumnya sudah diuji cobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 20

orang siswa SMP 2 Muhammadiyah Surakarta tahun pelajaran 2012/2013. Hasil

uji coba instrumen dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

Uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Teknik analisis data

yaitu analisis regresi ganda, uji t, uji F, koefisien determinan, sumbangan relatif

dan sumbangan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil uji Kolmogrov- Smirnov diperoleh hasil untuk persepsi siswa

tentang profesionalisme guru adalah 0,118 sedangkan persepsi siswa tentang

kepribadian guru adalah 0,140 dan prestasi belajar mata pelajaran IPA biologi



adalah 0,135 dengan nilai probabilitas diatas 0,05 dinyatakan berdistribusi normal

pada tingkat kepercayaan 95%.

Hasil uji linearitias persepsi siswa tentang profesionalisme guru (X1)

terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA biologi (Y) diperoleh harga Fhitung

sebesar 1,674. Hasilnya adalah Fhitung < Ftabel = 1,674<2,390, maka regresi antara

persepsi siswa tentang profesionalisme guru dengan prestasi belajar mata

pelajaran IPA biologi merupakan regresi linear atau hubungan garis lurus. Artinya

semakin besar persepsi siswa tentang profesionalisme guru akan diikuti dengan

peningkatan prestasi belajar mata pelajaran biologi. Sedangkan dari hasil uji

linearitias persepsi siswa tentang kepribadian guru(X2) terhadap prestasi belajar

mata pelajaran IPA biologi (Y) diperoleh harga Fhitung sebesar 0,834. Hasilnya

adalah Fhitung < Ftabel = 0,834<2,390, maka regresi antara persepsi siswa

tentang kepribadian guru dengan prestasi belajar mata pelajaran IPA biologi

merupakan regresi linear atau hubungan garis lurus. Artinya semakin baik

persepsi siswa tentang kepribadian guruakan diikuti dengan peningkatan prestasi

belajar mata pelajaran biologi.

analisis regresi linear berganda dilakukan dengan bantuan SPSS 15.0 for

windows dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menentukan nilai-nilai a,

b1, b2, (2) uji t, (3) uji F, (4) mencari koefisien determinasi dan, (4) mencari

sumbangan relatif dan sumbangan efektif.

Hasil analisis regresi Y = 61,876 + 0,362 X1 + 0,307X2. Persamaan

tersebut menunjukkan angka 0,362 atau positif untuk variabel persepsi siswa

tentang profesionalisme guru (X1) sehingga dapat disimpulkan persepsi siswa

tentang profesionalisme guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata

pelajaran IPA biologi. Sedangkan untuk variabel persepsi siswa tentang

kepribadian guru (X2) diperoleh angka persamaan 0,307 atau positif sehingga

dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan

kepribadian guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA

biologi. Nilai 61,876 diperoleh apabila tidak ada variabel yang mempengaruhi,

atau bisa dikatakan apabila variabel persepsi siswa tentang profesionalisme guru

dan kepribadian guru tidak ada. Selanjutnya nilai prestasi belajar mata pelajaran



IPA biologi akan meningkat 0,362 apabila variabel persepsi siswa tentang

profesionalisme guru meningkat satu poin, dan nilai prestasi belajar mata

pelajaran biologi akan meningkat 0,307 jika variabel persepsi siswa tentang

kepribadian guru meningkat satu poin.

Hasil hipotesis pertama diuji dengan uji t memperoleh nilai thitung sebesar

2,623 lebih besar dari nilai ttabel pada taraf signifikasi 5% yaitu 2,048. Sehingga

Ho ditolak maka artinya persepsi siswa tentang profesionalisme guru berpengaruh

positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA biologi dengan sumbangan

efektif sebesar 17,6%. Hal ini sesuai dengan teori Perkerjaan yang bersifat

profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang

khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang

kerena tidak dapat memperoleh pekerjaan itu. (Moh. Uzer Usman, 2001).

Hasil hipotesis kedua diuji dengan uji t memperoleh nilai thitung sebesar

2,149 lebih besar dari nilai ttabel pada taraf signifikasi 5% hasilnya 2,048.

Sehingga Ho ditolak maka artinya siswa tentang kepribadian guruakan

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA biologi, dengan

sumbangan efektif sebesar 11,8%. Hal ini sesuai dengan:

“Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik

dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak

atau penghancur bagi hari depan anak didik terutama bagi anak didik yang

masih kecil (tingkat sekolah dasar) dan merekan yang sedang mengalami

kegoncangan jiwa (tingkat menengah).” (Daradjat yang dikutip oleh Syah

2003 dalam karya Setiani 2007)

Hasil hipotesis ketiga dengan uji F memperoleh nilai Fhitung sebesar 5,839

lebih besar dari nilai Ftabel pada taraf positifsi 5% hasilnya 3,390. Sehingga Ho

ditolak maka artinya persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan kepribadian

guru ssecara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi

belajar mata pelajaran IPA biologi. Sehingga kecenderungan peningkatan

kombinasi persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan kepribadian gurus

akan diikuti peningkatan prestasi belajar mata pelajaran IPA biologi, sebaliknya

kecenderungan penurunan kombinasi variabel persepsi siswa tentang



profesionalisme guru dan kepribadian guru akan diikuti penurunan akan prestasi

belajar mata pelajaran biologi.

Hasil uji koefisien determinasi (R²) diperoleh sebesar 0,294 menunjukan

bahwa besarnya persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan kepribadian

guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA biologi tahun ajaran 2012/2013

adalah 29,4% sedangkan sisanya sebesar 70,6% dipengaruhi oleh variabel lain

yang tidak diteliti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi siswa tentang profesionalisme guru berpengaruh positif terhadap

prestasi belajar mata pelajaran IPA biologi kelas VIII SMP Muhammadiyah 2

Surakarta tahun ajaran 2012/2013 dapat diterima.

2. Persepsi siswa tentang kepribadian guru berpengaruh positif terhadap prestasi

belajar mata pelajaran IPA biologi kelas VIII SMP Muhammadiyah 2

Surakarta tahun ajaran 2012/2013dapat diterima.

3. Persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan kepribadian guru secara

bersama-sama terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA biologi kelas VIII

SMP Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013 dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Alrosyid, Harun. 2011. Profrofesi Guru dan Permasalahannya Profesional Guru

dan Permasalahannya.

Tersedia:http://harunalrasyidleutuan.wordpress.com/2010/01/22/frofesi-guru-

dan-permasalahannya-profesional-guru-dan-permasalahannya/. Diakses 14

Oktober 2013.

Anif, Sofyan. 2012. Profesi Guru Antara Konsep, Implementasi, Dan Polo Pembinaan.

Surakarta. BP-FKIP UMS.



Arifin. 2011. Telaah Kompetensi Kepribadian Guru. Tersedia: http://arifin-

ayumi.blogspot.com/2011/07/telaah-kompetensi-kepribadian-guru.html).

Diakses 14 Oktober 2013.

Arikunto,  Suharsimi.  2006. Dasar-dasar  Evaluasi  Pendidikan.  Jakarta:  Bumi Aksara.

IKAPI. 2010. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan SISDIKNAS. Bandung: Fokus

Media

Setiani, Ambar. 2007. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Karakteristik Guru Matematika

Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Smp Negeri I Mondokan

Tahun Ajaran 2006/2007. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiono. 2005. Metode Penelitian Admisnitrasi. Bandung; Alfabeta.

Uzer, Usman Moh. 2001. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdyakarya.


