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ABSTRAK 

 

Liana, Alfi Nur. 2015. Korelasi antara Kompetensi Profesional dengan Kinerja 

Guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Edhy Mahfudh, M.M 

 

Kata Kunci : Kompetensi Profesional dan Kinerja Guru 

 

Kompeteni profesional merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki 

oleh seorang guru. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugas keguruan di sekolah. Guru yang memiliki kompetensi 

profesional baik saja belum cukup untuk mempengaruhi kinerjanya di sekolah. Untuk 

menjadi guru sempurna selain memiliki kompetensi profesional juga harus memilki 

kompetensi yang lain. Dengan memilki kompetensi yang banyak maka kinerja guru 

bisa dikatakan baik. 

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui kompetensi profesional guru di 

SMPN 1 Jenangan Ponorogo, (2) untuk mengetahui kinerja guru di SMPN 1 

Jenangan Ponorogo, (3) untuk mengetahui adakah korelasi antara kompetensi 

profesional terhadap kinerja guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

angket. Dalam menganalisis data menggunakan analisis statistik korelasional yaitu 

dengan Koefisien Kontingensi. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus statistik yaitu rumus 

Koefisien Kontingensi didapatkan  = 0,463 dan rt pada taraf signifikansi 5% 

sebesar 0.349 maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga terdapat korelasi positif yang 

signifikan antara kompetensi profesional dengan kinerja guru di SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional sangat erat 

hubungannya dengan kinerja guru. Korelasinya positif berarti hubungannya bersifat 

searah, maksudnya semakin kompetensi profesional baik semakin baik pula kinerja 

guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan-perubahan yang dibawa oleh semangat globalisasi dan arus 

informasi akan lebih deras menggoncang masyarakat dan sekolah, kampus dan 

tatanan kehidupan dalam segenap seginya. Akibat yang akan timbul ialah 

semakin banyaknya individu, anak-anak dan remaja peserta didik di sekolah, 

para pemuda serta warga masyarakat lainnya yang dihimpit oleh berbagai 

tantangan dan ketidak pastian, terlempar dan terhempas oleh berbagai harapan 

dan keinginan yang tidak dapat terpenuhi.
1
 Pendidikan merupakan sarana 

mutlak yang dipergunakan untuk mewujudkan masyarakat madani yang mampu 

menguasai, mengembangkan, mengendalikan dan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Output pendidikan belum mampu berjalan 

seimbang dengan tuntutan zaman, hal ini disebabkan minimnya penguasaan 

terhadap disiplin ilmu yang diperoleh melalui proses pendidikan. Keadaan ini 

menjadi tantangan bagi para pendidik untuk mempersiapkan peserta didiknya 

dalam memasuki masa depan. 

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani dan rohani sesuai 

                                                           
1
 Erma Amiti dan Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1999), 27. 
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dengan nilai yang ada di masyarakat dan kebudayaan.
2
 Pendidikan merupakan 

keharusan semua manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang bertujuan 

untuk mencapai kedewasaan. Di dalam kegiatan pendidikan tersebut anak 

dibantu, dibimbing serta diarahkan agar kedewasaan dapat tercapai sesuai yang 

diharapkan. Usaha-usaha tersebut dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan 

norma serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk berkembang. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang terdapat dalam UU RI No 20 tahun 2003 

pasal (3) sistem pendidikan nasional: Pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
3
 

Menyadari pentingnya mempersiapkan masyarakat Indonesia, maka 

perlu adanya sebuah evaluasi dalam setiap proses pendidikan. Evaluasi disini 

merupakan upaya untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar siswa 

sesuai dengan tujuan pembelajaran.
4
 Evaluasi terwujud dengan adanya prestasi 

yang diperoleh siswa setelah menjalankan proses belajar mengajar. Prestasi 

adalah penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan murid yang 

                                                           
2
 Fuad Hasan, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 1 – 2. 

3
 Tim Penyusun, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam UU Sistem 

Pendidikan Nasional Cet – III (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), 37. 
4
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 180. 
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berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka 

serta nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum.
5
 

Aktivitas belajar bagi setiap individu, tidak selamanya dapat 

berlangsung secara wajar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak, 

kadang-kadang dapat cepat menangkap apa yang dipelajari dan kadang juga 

teramat sulit. Dalam hal semangat terkadang semangat tinggi, tetapi juga 

terkadang sulit untuk mengadakan konsentrasi. Oleh karena itu guru dituntut 

untuk memiliki kompetensi-kompetensi dalam pendidikan dengan tujuan agar 

proses pembelajaran berjalan maksimal. Dari hasil pengamatan saya ketika 

PPLK di SMPN 1 Jenangan Ponorogo ada permasalahan yaitu para guru kurang 

disiplin dalam pembelajaran, misalnya sering dijumpai guru telat masuk kelas 

terkadang juga ada guru yang sibuk dengan tugas yang lain sehingga kelas 

kosong. Pada saat jam kosong siswa memang diberikan tugas tetapi kelas tidak 

terkondisikan dengan baik, bukannya siswa mengerjakan tugas tetapi ramai 

sendiri. Selain itu sering juga dijumpai guru keluar pada jam sekolah. Apabila 

hal tersebut dibiarkan terus menerus akan menyebabkan terhambatnya proses 

pembelajaran. Selanjutnya peneliti mengambil lokasi penelitian di SMPN 1 

Jenangan dengan alasan karena sekolahan ini merupakan salah satu sekolah 

yang sudah bisa dikatakan maju dan sudah berstandar nasional. Sekolah ini 

adalah sekolah SMP yang juga mengedepankan nilai-nilai agama di dalamnya, 

                                                           
5
 Syamsul Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1994), 20-22.  
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sebagai contoh sekolah ini mewajibkan bagi siswa perempuan untuk memakai 

jilbab. 

Dari permasalahan tersebut, disini tugas seorang guru di sekolah banyak 

sekali, ia harus membuat perencanaan pengajaran yang sistematis dan terinci 

untuk setiap pelajaran yang diberikan. Berdasarkan rencana tersebut guru 

melaksanakan pengajaran dan membuat evaluasi atas proses dan hasil 

pengajaran yang telah dilaksanakan. Hal tersebut merupakan sebuah indikator 

penilaian kinerja guru. Dalam kajian yang berkenaan dengan profesi guru, 

kinerja sebagai seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan oleh seorang guru 

pada waktu memberikan pelajaran kepada siswanya. Kinerja guru dapat dilihat 

saat dia melaksanakan interaksi belajar mengajar di kelas termasuk 

persiapannya dalam mengajar. Sedangkan penilaian adalah kegiatan 

pengukuran sebagai usaha menetapkan keputusan tentang sukses atau gagal 

dalam melaksanakan pekerjaan oleh seorang pekerja. Untuk itu, diperlukan 

perumusan standar pekerjaan sebagai pembanding (tolak ukur).
6
 

Kinerja guru mencakup aspek: 1) kemampuan profesional dalam proses 

belajar mengajar; 2) Kemampuan sosial dalam proses belajar mengajar; 3) 

kemampuan pribadi dalam proses belajar mengajar. Kemampuan profesional 

adalah kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas 

keguruan, sedangkan kemampuan sosial adalah kemampuan guru sebagai 

                                                           
6
 Soebagyo Brotosedjati, “Pengaruh Supervisi Kunjungan Kelas oleh Kepala Sekolah dan 

Kompensasi terhadap Kinerja Guru SD Negeri di Kec. Sukoharjo,” Pendidikan dan Kebudayaan, 3 

(Maret-Desember, 2012), 232. 
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anggota mayarakat dan sebagai makhluk sosial dan kemampuan pribadi adalah 

kemampuan guru dalam mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang 

guru. Oleh karena itu, kemampuan guru yang telah disebutkan diatas sangat 

penting karena menentukan kinerja seorang guru.
7
 Sehubungan dengan latar 

belakang diatas peneliti sangat tertarik untuk meneliti “KORELASI ANTARA 

KOMPETENSI PROFESIONAL  DENGAN KINERJA GURU DI SMPN 1 

JENANGAN PONOROGO” 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam penelitian ini, maka 

peneliti melakukan batasan masalah, yaitu terkait dengan kompetensi 

profesional guru dan kinerja guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di  atas, maka dapat penulis 

uraikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi profesional guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo? 

2. Bagaimana kinerja guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo? 

3. Adakah korelasi antara kompetensi profesional dengan kinerja guru di 

SMPN 1 Jenangan Ponorogo? 

 

                                                           
7
 Ibid., 233 
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D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kompetensi profesional guru di SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo 

2. Untuk mengetahui kinerja guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

3. Untuk mengetahui adakah korelasi antara kompetensi profesional dengan 

kinerja guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberi manfaat, 

antara lain bagi: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji teori tentang adanya 

korelasi antara kompetensi profesional dengan kinerja guru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian 

dan penunjang dalam pengembangan pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan topik tersebut. 
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b. Bagi Lembaga 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi sekolah tersebut dalam mengambil langkah, 

baik itu sikap maupun tindakan untuk meningkatkan kinerja guru. 

c. Bagi Guru 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan guru akan senantiasa 

meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat 

disusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB 1:  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,sistematika 

pembahasan. 

BAB II:  LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

 Bab ini menguraikan landasan teori kompetensi dan kinerja guru, 

telaah hasil penelitian terdahulu serta kerangka berfikir dan 

pengajuan hipotesis. 
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BAB III:  METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel dan responden, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis) serta pembahasan 

dan interpretasi. 

BAB V:  PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian dari bab terdahulu dan 

saran yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan yang 

dilakukan penelitia 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Kompetensi Profesional 

a. Pengertian Kompetensi Profesional 

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
8
 “Competency as rational 

performance which satisfactorily meets the objective for a desired 

condition”.
9
 Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai 

tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. 

Dengan demikian, suatu kompetensi ditunjukan oleh penampilan atau 

unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya 

mencapai suatu tujuan.
10

 Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan 

yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi 

standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
11

 

                                                           
8
 Undang-Undang Guru dan Dosen  Nomor 14 Tahun 2005 Bab 1 Pasal (1).  

9
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana, 2011), 17. 
10

 Ibid., 17-18. 
11

 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Bab 1 Pasal (1). 

9 
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Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus 

dikuasai guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya 

mengajar. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional 

adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan 

penyelesaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan 

kompetensi yang sangat penting, sebab langsung berhubungan dengan 

kinerja yang ditampilkan.
12

 

2. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional  

Standar kompetensi profesional guru diantaranya: 

a. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung materi pelajaran yang diampu yang meliputi 

1) Menginterpretasikan materi, struktur, konsep dan pola pikir ilmu-ilmu 

yang relevan dengan materi pelajaran yang diampu 

2) Menganalisis materi, struktur, konsep dan pola pikir ilmu-ilmu yang 

relevan dengan materi pelajaran yang diampu 

 

 

                                                           
12

 Wina Sanjaya, Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, hal 18. 
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b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang 

diampu yang meliputi: 

1) Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu.
13

 

Standar kompetensi adalah batas dan arah kemampuan yang 

harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti proses 

pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu 

2) Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu 

Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata 

pelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Kompetensi dasar dalam 

silabus berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus 

dicapai dalam pembelajaran.
14

 

3) Memahami tujuan pembelajaran yang diampu 

c. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif yang 

meliputi: 

1) Memilih materi pelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik 

2) Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik 

                                                           
13

 Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru. 
14

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran Meningkatkan Mutu 

Pelajaran sesuai Standar Nasional (Yogyakarta: Teras, 2012), 191-192. 
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d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif yang meliputi: 

1) Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus 

2) Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan 

3) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan 

keprofesionalan 

4) Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
15

 

Sumber belajar adalah bahan-bahan apa saja yang dapat 

dimanfaatkan untuk membantu guru dalam upaya mencapai tujuan. Jenis-

jenis sumber belajar diantaranya:  

a) Manusia yaitu orang yang secara langsung menyampaikan pesan 

kepada orang lain, biasanya tanpa menggunakan alat perantara. 

b) Bahan pengajaran seperti buku atau modul yang berisikan materi 

pembelajaran. 

c) Situasi belajar atau lingkungan seperti perpustakaan, laboratorium. 

d) Alat/ perlengkapan atau yang bisa disebut dengan perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software).
16

 

                                                           
15

 Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru. 
16

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran Meningkatkan Mutu 

Pelajaran sesuai Standar Nasional, hal 62-63. 
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e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri yang meliputi: 

1) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

berkomunikasi 

2) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan diri.
17

 

Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran selain membantu siswa dalam belajar adalah juga 

memiliki peranan yang cukup berpengaruh untuk guru terutama dalam 

pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan memperkaya kemampuan 

mengajarnya. 

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi bagi guru antara 

lain: 

a) Memperluas background knowledge guru 

b) Pembelajaran lebih dinamis dan fleksibel 

c) Mengatasi keterbatasan bahan ajar/ sumber belajar 

d) Kontribusi dan pengayaan bahan ajar/ sumber belajar 

e) Impementasi Student Active Learning (SAL), CBSA dan 

PAKEM.
18

 

                                                           
17

 Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru. 
18

 Rusman et. al, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2013), 75. 
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Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru 

berkewajiban:  

a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran 

yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran 

b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar perkembangan 

jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar 

belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam 

pembelajaran 

d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan 

kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika 

e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
19

 

Dari berbagai sumber yang membahas tentang kompetensi 

guru, secara umum dapat diidentifikasi dan disarikan tentang ruang 

lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut: 

a. Memahami Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi: 

1) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang 

kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi 

                                                           
19

 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal (20). 
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mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi 

oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

2) Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan 

pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan  

3) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.
20

 

4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan 

 

 

 

 

 

5) Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang 

kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi  

                                                           
20

 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
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6) Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan  pengawasan 

kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.  

7) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen 

dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku 

selama satu tahun.  

8) Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan 

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
21

 

b. Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang 

meliputi: 

1) Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar 

(SKKD) 

2) Mengembangkan silabus  

Sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite 

madrasah, mengembangkan kurikulum tingakat satuan pendidikan 

dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar 

kompetensi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten/ kota yang 

bertanggung jawab dibidang pendidikan  untuk SD, SMP, SMA 

                                                           
21

 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
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dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan 

di bidang agama untuk MI, MTs, MA dan MAK.
22

 

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan 

kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, 

dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar. Silabus harus dikaji dan dikembangkan 

secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil 

evaluasi belajar, eavaluasi proses dan evaluasi rencana 

pembelajaran.
23

 

 

c. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

RPP merupakan penggalan-penggalan kegiatan yang perlu 

dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Komponen-

komponen rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri dari: 

1) Identitas mata pelajaran 

2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

3) Materi pembelajaran 

4) Sarana dan sumber pembelajaran 

5) Penilaian dan tindak lanjut.
24

 

6) Menguasai bahan pendalaman (pengayaan) 

d. Mengelola program pembelajaran, yang meliputi: 

1) Merumuskan tujuan pembelajaran 

2) Menjabarkan kompetensi dasar 

                                                           
22

 Peraturan Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 

17 ayat (2). 
23

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran Meningkatkan Mutu 

Pelajaran sesuai Standar Nasional, hal 187. 
24

 Ibid., 202. 
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e. Memilih dan menggunakan metode pembelajaran.
25

 

Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik 

penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada 

saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau 

keliompok. Metode pembelajaran pada umumnya ditujukan untuk 

membimbing belajar dan memungkinkan setiap siswa dapat belajar 

sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing.  

Guru harus dapat memilih, mengkombinasikan serta 

mempraktekkan berbagai cara penyampaian bahan sesuai dengan 

situasi. Secara umum metode pembelajaran diklasifikasikan 

menjadi 2, yaitu: 

1) Metode pengajaran individual diantaranya metode ceramah, 

metode tanya jawab, metode demonstrasi. 

2) Metode pengajaran kelompok diantaranya metode seminar, 

metode panel, metode forum.
26

  

f. Mengelola kelas, yang meliputi: 

1) Mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran 

Untuk menciptakan suasana belajar yang aktif perlu 

diperhatikan pengaturan ruang belajar dan perabot sekolah. 

                                                           
25

 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008), 136-140. 
26

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran Meningkatkan Mutu 

Pelajaran sesuai Standar Nasional, hal 49-54. 
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Pengaturan tersebut hendaknya memungkinkan siswa duduk 

berkelompok dan memungkinkan guru secara leluasa 

membimbing dan membantu siswa dalam belajar. Dalam 

pengaturan ruang belajar hendaknya diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Bentuk dan luas ruangan kelas 

b) Bentuk serta ukuran bangku atau kursi dan meja siswa 

c) Jumlah siswa pada tingkat kelas yang bersangkutan 

d) Jumlah siswa dalam tiap kelompok 

e) Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan.
27

 

2) Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif/ iklim 

pembelajaran yang bisa memungkinkan siswa untuk belajar. 

a) Menggunakan media dan sumber pembelajaran, yang 

meliputi: 

1) Memilih dan menggunakan media pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu 

alat untuk mempertinggi proses interaksi guru 

dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan 

dan sebagai alat bantu mengajar dapat menunjang 

                                                           
27

 Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 160. 
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penggunaan metode mengajar yang digunakan oleh 

guru dalam proses belajar.
28

 

2) Membuat alat-alat pembelajaran 

 Alat pembelajaran adalah segala alat 

yang dapat menunjang efektifitas dan efesiensi 

pembelajaran. Termasuk didalamnya adalah sarana 

belajar atau sarana pembelajaran. Alat dapat dibagi 

menjadi 2 macam, yaitu alat verbal dan alat bantu 

non verbal. Alat verbal berupa suruhan, perintah dan 

larangan. Sedangkan alat bantu non verbal berupa 

globe, papan tulis, gambar, slide, video dan 

sebagainya.
29

 

3) Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam 

rangka pembelajaran 

4) Mengembangkan laboratorium untuk kegiatan 

penelitian ilmiah dalam rangka meningkatkan 

profesionalitas. 

5) Menggunakan perpustakaan dalam pembelajaran 

Perpustakaan merupakan sumber 

pembelajaran yang paling baik untuk mendapatkan 

                                                           
28

 Rusman et al, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, hal 42. 
29

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran Meningkatkan Mutu 

Pelajaran sesuai Standar Nasional, hal 57. 
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berbagai informasi berkaitan dengan tugas-tugas 

pembelajaran. Untuk dapat mendayagunakan 

perpustakaan semaksimal mungkin, perlu dipahami 

hal-hal yang berkenaan dengan perpustakaan, seperti 

sistem catalog, dan bahan-bahan referensi. 

6) Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 

Lingkungan yaitu ruang dan tempat ketika 

sumber-sumber dapat berinteraksi dengan para 

peserta didik. Ruang dan tempat yang diniati secara 

sengaja untuk kepentingan pembelajaran, misalnya 

ruang perpustakaan, ruang kelas, laboratorium, dan 

ruang micro teaching. Disamping itu ada pula ruang 

dan tempat yang tidak diniati untuk kepentingan 

pembelajaran, namun bisa dimanfaatkan; misalnya 

museum, kebun binatang, kebun raya, candi, dan 

tempat-tempat berbadat. 

g. Menguasai landasan-landasan kependidikan, yang meliputi: 

1) Landasan filosofis 

2) Landasan psikologis 

3) Landasan sosiologis 
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h. Menyelenggarakan ekstrakurikuler (ekskul) dalam rangka 

pengembangan peserta didik.
30

 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan diluar jam 

pelajaran biasa (intrakurikuler) tidak erta terkait dengan pelajaran 

di sekolah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas 

pengetahuan siswa, menambah keterampilan, menyalurkan bakat 

dan minat. Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler banyak 

hal yang harus diperhatikan diantanya: 

1) Materi kegiatan hendaknya dapat memberi manfaat bagi 

penguasaan bahan ajar 

2) Tidak membebani siswa 

3) Memanfaatkan potensi lingkungan alam, lingkungan budaya, 

kegiatan industry dan dunia usaha 

4) Tidak mengganggu tugas pokok siswa dan guru.
31

 

 

3. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja 

Istilah kinerja dalam bahasa inggris disebut dengan job 

performance atau aktual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja adalah hasil kerja 

                                                           
30

 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, hal 137. 
31

 Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, hal 161-162. 
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secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja atau performance merupakan hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam 

rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.
32

 Kinerja bisa 

diartikan sebagai karakteristik mengenai cara kerja, sikap atau kebebasan 

terhadap kerja, pandangan terhadap kerja yang dimiliki oleh seseorang 

yang mengandung makna kualitas dalam melaksanakan dan 

mengembangkan kegiatan pendidikan di sekolah. Kinerja merupakan 

hasil pekerjaan yang memepunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis 

organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada 

ekonomi.
33

 

Kinerja Guru adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang 

guru di lembaga pendidikan atau madrasah sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

                                                           
32

Jasmani dan Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 

2013), 156. 
33

 Chusnul Chotimah dan Muhammad Fathurrahman, Komplemen Manajemen Pendidikan 

Islam (Yogyakarta: Teras, 2014), 211-212. 
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dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhannya.
34

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja seorang tenaga pengajar baik keloyalannya ataupun rasa 

tanggung jawabnya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

yaitu:  

1) Perilaku pimpinan 

2) Adanya pelatihan 

3) Dorongan positif 

4) Paham akan tugasnya 

5) Adanya sistem penghargaan 

6) Adanya penilaian 

7) Adanya motivasi 

Dengan hal di atas nampak jelas bahwa performant sebagai 

perilaku pimpinan dalam hal ini kepala sekolah sangat diperlukan dalam 

mencapai hasil kerja atau kinerja yang optimal. Disamping itu pelatihan 

atau bimbingan sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. Disamping beberapa pokok  diatas kinerja karyawan atau guru 

melalui sisi, yaitu: 

1) Menetapkan sasaran 

2) Komitmen 
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 Jasmani dan Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan, 156. 
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3) Dukungan. 

Menetapkan sasaran harus spesifik, terikat waktu dan merangsang 

karyawan. Sedangkan komitmen artinya sasaran tersebut harus dapat 

diterima oleh karyawan atau guru terlebih lagi apabila penetapan sasaran 

melibatkan para karyawan. Sementara itu dalam hal dukungan, pimpinan 

harus memberi dukungan dalam bentuk waktu, uang atau bantuan yang 

merupakan bagian penghargaan.
35

 

c. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah proses yang mengukur kinerja karyawan. 

Penilaian pada umumnya mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif dari 

kinerja atau pelaksanaan pekerjaan. Penilaian kinerja hakikatnya 

merupakan suatu proses mengungkapkan kegiatan manusia dalam bekerja 

yang sifat dan bobotnya ditekankan pada perilaku manusia sebagai 

perwujudan dimensi kemanusiaan, maka pengukuran yang dilakukan 

bukan secara eksak yang bersifat pasti. 

Penilaian kinerja yang baik adalah sebagai berikut:  

1) Penilaian difokuskan untuk meningkatkan keefektivan individu dan 

 organisasi 

2) Tidak didasarkan pada suatu pendekatan universal yang dianggap 

 efektif dalam setiap situasi dan keadaan 
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 Chusnul Chotimah dan Muhammad Fathurrahman, Komplemen Manajemen Pendidikan 

Islam, 213-214. 
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3) Hendaknya didekati dari titik pandang deskriptif dari pada preskriptif 

 (yang bersifat menentukan) 

4) Lebih berorientasi pada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan 

 secara ilmiah.36 

  Kinerja guru merupakan hasil dari aktifitas atau perilaku yang 

ditonjolkan oleh guru dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya. 

Adapun tugas pokok guru adalah sebagai baerikut: 

1) Membuat program rencana pembelajaran dan kegiatan 

pembelajaran semester 

2) Membuat satuan pelajaran 

3) Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

4) Mengadakan penilaian semester 

5) Mengisi daftar hadir siswa 

6) Melaksanakan analisis hasil pembelajaran 

7) Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan 

pengayaan 

8) Melaksanakan kegiatan membimbing 

9) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-

masing siswa 

10)  Melaksanakan tugas tertentu di sekolah.
37
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 Soebagyo Brotosedjati, “Pengaruh Supervisi Kunjungan Kelas oleh Kepala Sekolah dan 
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d. Tujuan Penilaian Kinerja  

Tujuan umum penilaian kinerja yaitu 

1) Memperbaiki pelaksanaan pekerjaan para pekerja, dengan memberikan 

 bantuan agar setiap pekerja dapat mewujudkan dan mempergunakan 

 potensi yang dimilikinya secara maksimal dalam melaksanakan misi 

 organisasi melalui pelaksanaan pekerjaan masing-masing. 

2) Meningkatkan motivasi kerja yang berpengaruh pada prestasi para 

 pekerja dalam melaksanakan tugas – tugasnya. 

 Tujuan khusus dari penilaian kinerja yaitu:   

1) Menghasilkan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan 

 promosi, menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang keliru, 

 menegakkan disiplin, menetapkan pemberian penghargaan/ balas jasa, 

 dan merupakan ukuran dalam mengurangi atau menambah pekerja 

 melalui perencanaan sumber daya manusia. 

2) Menghasilkan informasi sebagai umpan balik bagi pekerja dalam 

 meningkatkan efisiensi kerjanya, dengan memperbaiki kekurangan 

 atau kekeliruannya dalam melaksanakan pekerjaan. Tujuan pokok 

 penilaian kinerja adalah untuk menghasilkan informasi yang akurat 

 dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi.
38

 

e. Kriteria Kinerja 

                                                                                                                                                                      
37

 Chusnul Chotimah dan Muhammad Fathurrahman, Komplemen Manajemen Pendidikan 

Islam, hal 218-219. 
38
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1) Kinerja berdasarkan sifat dimana berfokus pada karakter kepribadian 

 seseorang seperti halnya kepribadian, loyalitas, kemampuan untuk 

 berkomunikasi dengan yang lain dan juga keterampilan yang lain. 

 Pada kriteria seperti ini memusatkan diri pada bagaimana seseorang 

 bukan apa yang dicapai atau apa yang tidak tercapai dalam 

 pekerjaannya. 

2) Kinerja yang mendasarkan pada perilaku, yang mana berfokus 

 bagaimana, suatu tanggung jawab dikerjakan, bentuk ini sangat 

 berguna sekali pada saat ketika pekerjaan itu menghubungkan antar 

 person 

3) Kinerja berdasar hasil yang telah dilaksanakan bukan bagaimana 

 sesuatu dicapai atau dihasilkan.
39
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B. Telaah Pustaka 

1. Nurul Hidayati, Skripsi STAIN Ponorogo tahun 2009. 

Judul, Hubungan antara kompetensi profesional guru dengan 

prestasi belajar siswa di SMKN 2 Ponorogo. 

Rumusan masalahnya adalah Apakah ada hubungan antara 

kompetensi profesional guru dengan prestasi belajar siswa di SMKN 2 

Ponorogo? 

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa ada hubungan 

positif antara kompetensi profesional guru dengan prestasi belajar siswa 

yang artinya jika kompetensi profesional guru berada pada kategori tinggi 

maka prestasi belajar siswa pada kategori tinggi, begitupun sebaliknya. 

Hasil ini dapat dilihat berdasarkan analisis korelasi Product Moment yang 

menunjukkan bahwa nilai r = 0,404 dengan nilai signifikansi atau p = 0,349. 

Peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis kerja yang berbunyi “ada hubungan 

positif antara kompetensi profesional guru dengan prestasi belajar siswa”. 

2. Ema Anggraeni, STAIN Ponorogo tahun 2012. 

Hubungan antara minat belajar siswa dengan kinerja guru di SMAN 

1 Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2011/2012. 

Rumusan Masalahnya adalah 

a. Bagaimana minat belajar siswa di SMAN 1 Sambit Ponorogo Tahun 

Ajaran 2011/2012? 
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b. Bagaimana kinerja guru di SMAN 1 Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 

2011/2012? 

c. Adakah korelasi antara minat belajar siswa dan kinerja guru di SMAN 

1 Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2011/2012? 

Hasil penelitian ini adalah 

Terdapat 73,81% siswa memiliki minat belajar dalam kategori 

cukup, terdapat 66,6% guru memiliki kinerja dalam kategori sedang, dan 

terdapat korelasi yang signifikan antara minat belajar dan kinerja guru di 

SMAN 1 Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2011/2012 

3. Lathifatul Muthoharoh, Skripsi STAIN Ponorogo tahun 2011 

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru Rumpun PAI oleh Kepala 

Sekolah di MAN Dolopo Madiun. 

Rumusan masalahnya: 

a. Apakah yang dimaksud dengan penilaian kinerja guru rumpun PAI? 

b. Bagaimanakah pelaksanaan penilaian kinerja guru rumpun PAI di 

MAN Dolopo Madiun? 

Hasil dari penelitian ini adalah:  

Pelaksanaan penilaian kinerja guru rumpun PAI dilaksanakan oleh kepala 

sekolah dengan cara menilai sikap dan sifat para guru rumpun PAI dalam 

menjalankan tugasnya di sekolah dengan mengadakan sebuah observasi 

secara langsung. Hasil dari pelaksanaan tersebut adalah kinerja guru 
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rumpun PAI dinilai positif artinya sikap dan sifat mereka sesuai dengan 

yang diharapkan atau bisa dibilang baik. 

 

C. Kerangka Berfikir 

1. Jika kompetensi profesional baik maka kinerja guru meningkat 

2. Jika kompetensi profesional buruk maka kinerja guru rendah 

3. Jika kompetensi profesional baik boleh jadi kinerja guru meningkat 

4. Jika kompetensi profesional buruk boleh jadi kinerja guru rendah 

5. Jika kompetensi profesional baik belum tentu kinerja guru meningkat 

6. Jika kompetensi profesional buruk belum tentu kinerja guru rendah  

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Dalam penelitian ini dirumuskan dua bentuk hipotesis yaitu hipotesis 

alternatif (Ha) yang menyatakan adanya korelasi antara variabel bebas dengan 

variabel terikat dan hipotesis nol (Ho) yang menyatakan tidak adanya korelasi 

variabel bebas dan variabel terikat. Adapun rumusan hipotesis penelitian ini 

adalah: 

- Hipotesis Alternatif (Ha): Terdapat korelasi positif yang signifikan antara 

kompetensi profesional dengan kinerja guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. 

- Hipotesis Nol (Ho): Tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara 

kompetensi profesional dengan kinerja guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Jenangan Ponorogo dengan 

alamat Jl. Raya Jenangan Sugihan tepatnya selatan pasar Jenangan Ponorogo. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian awal sebagai pengamatan sementara dilakukan pada 

tanggal 9 Oktober 2014 sampai tanggal 30 oktober 2014. 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan 

tujuan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data 

menggunakan observasi, angket dan dokumentasi. Analisis data dengan 

menggunakan analisis koefisien kontingensi dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah digunakan. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif yang bersifat korelasional yang menghubungkan dua variabel. 

Variabel penelitian berupa sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang 

memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulan.
40
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 61. 
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Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu independen 

atau sering disebut variabel bebas dan variabel dependen yang sering disebut 

dengan variabel terikat. Variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen.
41

 

Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Kompetensi Profesional 

Guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo dan variabel dependennya adalah 

Kinerja Guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka ia 

harus meneliti semua populasi yang ada di wilayah tersebut.
42

 Selain itu 

populasi adalah kumpulan individu yang memiliki karakteristik tertentu di 

dalam suatu penelitian dan karakter ini selalu berubah ubah.
43

 Dari beberapa 

pengertian diatas, pada penelitian ini populasi yang diambil dari guru di 

SMPN 1 Jenangan Ponorogo yang berjumlah 34 orang. 
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 Sambas Ali Muhudin dan Mamam Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur  

dalam Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 133. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
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2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari sebuah populasi. Sampel digunakan 

untuk mempermudah peneliti dalam meneliti objek yang diinginkan karena 

adanya keterbatasan dana, waktu dan lain sebagainya.
44

 Sampel dalam 

penelitian ini sesuai dengan pendapat Arikunto, apabila jumlah sampel kurang 

dari seratus maka diambil semua untuk dijadikan sampel, tapi apabila lebih 

dari seratus maka diambil sampel antara 10-25% atau 25-50%. Penelitian ini 

mengambil sampel keseluruhan yaitu sebanyak 34 orang.
45

 Adapun 

pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling. Teknik 

ini dikatakan Simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi tersebut.
46

 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu Informasi.
47

 Adapun data yang digunakan 

disini adalah sebagai berikut: 

1. Data Tentang Kompetensi Profesional Guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. 

                                                           
44

 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 

2006), 111-112. 
45

 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 146. 
46

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010),  82. 
47

 Andhita DessyWulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

menggunakan SPSS, 61. 
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2. Data Tentang Kinerja Guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sangatlah penting dalam sebuah penelitian dan 

harus ditangani dengan serius agar diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian 

awal. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk pengajuan 

pertanyaan tertulis melalui daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya dan diisi oleh responden sendiri. Karena hasil angket masih 

dalam bentuk kata-kata maka untuk menghitungnya harus dirubah dalam 

bentuk angka-angka dengan menggunakan skala tertentu. Dalam penelitian ini 

skala yang digunakan adalah Skala Rating yaitu skala yang menjawab 

pertanyaan atau pernyataan dengan salah satu angka yang disediakan sebagai 

alat ukur yang lebih fleksibel yang dapat mengukur sikap/ persepsi terhadap 

fenomena atau gejala sosial.
48

 

2.   Observasi 

   Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana 

peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

obyek yang diteliti, baik dalam situasi buatan (laboratorium) maupun dalam 
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 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 69-75. 
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situasi alamiah atau sebenarnya (lapangan). Dalam penelitian ini 

menggunakan observasi langsung karena observasi dilakukan secara langsung 

terhadap suatu objek penelitian tanpa menggunakan perantara.
49

 

3.   Dokumentasi 

   Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya.
50

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk 

memperoleh data tentang: 

a. Sejarah berdiri dan letak geogrfis SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

b. Visi misi dan tujuan SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

c. Sarana prasarana SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

d. Keadaan guru dan siswa SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

e. Kegiatan di SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

 

E. Validitas Dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas 

Validitas suatu instrumen penelitian, tidak lain adalah derajat yang 

menunjukkan dimana suatu tes mungukur apa yang hendak diukur. Prinsip 

suatu tes adalah valid, tidak universal. Validitas berarti instrumen tersebut 
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dapat digunakan untuk mengukur  apa yang seharusnya diukur.
51

 Adapun 

rumus yang digunakan adalah rumus Product moment: 

rxy = 
  –      2−    2   2−    2  

Keterangan:  

rxy  = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y  

ΣX  = jumlah skor total variabel X  

ΣY = jumlah skor total variable X  

X
2
  = Variabel kompetensi profesional 

Y
2
  = Variabel kinerja guru  

n  = Jumlah responden. 

Untuk menentukan suatu item pada angket valid adalah dengan 

melihat tabel Product moment yang dilambangkan dengan rtabel. Setelah satu 

item pada angket dihitung menggunakan rumus Product moment lalu 

dibandingkan dengan nilai pada rtabel, apabila hasil perhitungan lebih besar dari 

rtabel maka item tersebut dikatakan valid dan apabila hasiperhitungan lebih 

kecil dari pada rtabel maka item tersebut tidak valid. 

Mengacu pada buku Statistik karya Andhita Dessy Wulansari, rtabel = 0, 

339, jadi apabila hasil perhitungan setiap item kurang dari 0, 339 tersebut 

maka itemnya tidak valid.
52

 Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 34 responden. 

                                                           
51
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Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 20 butir soal variabel 

kompetensi profesional, ternyata terdapatn 11 butir soal yang dinyatakan valid 

yaitu nomor 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18 dan 20. Adapun contoh 

perhitungan validitas bisa dilihat pada lampiran 5. Sedangkan dari hasil 

perhitungan validitas item instrumen terhadap 20 butir soal variabel kinerja 

guru, ternyata terdapat 11 butir soal yang dinyatakan valid yaitu nomor 2, 3, 5, 

8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 dan 19 . Adapun contoh perhitungan validitas bisa 

dilihat pada lampiran 3.   

Hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan dalam tabel 

rekapitulasi berikut ini: 

Tabel 3.1 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Variabel  No. Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan  

Variabel X 

Kompetensi 

Profesional 

 

1 0,696 0,339 Valid 

2 0,187 0,339 Invalid 

3 0,458 0,339 Valid 

4 0,371 0,339 Valid 

5 -0,088 0,339 Invalid 

6 0,609 0,339 Valid 

7 -0,124 0,339 Invalid 

8 0,511 0,339 Valid 

9 0,137 0,339 Invalid 

10 0,241 0,339 Invalid 

11 0,591 0,339 Valid 

12 0,647 0,339 Valid 

13 0,112 0,339 Invalid 

14 0,151 0,339 Invalid 

15 0,346 0,339 Valid 

16 0,063 0,339 Invalid 

17 0,521 0,339 Valid 

18 0,375 0,339 Invalid 

19 0,180 0,339 Invalid 

20 0,721 9,339 Valid 



40 
 

 

Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

 

Variabel  No. Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan  

Variabel Y 

Kinerja Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,263 0,339 Invalid 

2 0,471 0,339 Valid 

3 0,611 0,339 Valid 

4 0,290 0,339 Invalid 

5 0,598 0,339 Valid 

6 0,310 0,339 Invalid 

7 0,310 0,339 Invalid 

8 0,530 0,339 Valid 

9 0,472 0,339 Valid 

10 0,516 0,339 Valid 

11 0,244 0,339 Invalid 

12 0,498 0,339 Valid 

13 0,501 0,339 Valid 

14 0,288 0,339 Invalid 

15 -0,363 0,339 Invalid 

16 0,645 0,339 Valid 

17 0,388 0,339 Valid 

18 0,276 0,339 Invalid 

19 0,452 0,339 Valid 

20 0,244 9,339 Invalid 
 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai 

untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Sehingga butir item instrumen 

dalam penelitian ini ada 11 butir soal kompetensi profesional dan 11 butir soal 

kinerja guru. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. 

Pengukuran yang mempunyai reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang 

mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliable).
53
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Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini dilakukan 

secara internal consistency, dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, 

kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis 

dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen.
54

 

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas 

instrumen ini adalah teknik Belah Dua (split half) yang dianalisis dengan 

rumus Spearman Brown di bawah ini:
55

 

 

Keterangan: 

ri = realibilitas internal seluruh rumus instrument. 

rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua. 

Adapun secara terperinci hasil perhitungan reliabilitas instrumen dapat 

dijelaskan dengan langkah – langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 : Mengelompokkan item soal menjadi 2 bagian yaitu kelompok 

ganjil dan kelompok genap.  

Langkah 2 :  Mencari koefisien korelasi dengan rumus Product Moment 

antara belahan pertama dan belahan kedua.  

Langkah 3 : Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus Spearman 

Brown berikut:   
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Dari hasil perhitungan reliabilitas seperti dalam lampiran, dapat 

diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel kompetensi profesional sebesar 

1,269 kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel db = n-2 = 34-2 = 32 pada 

taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0.349. Karena “r” hitung > dari “r” tabel, 

yaitu 1,269 > 0.349 maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel. Adapun 

cara perhitungannya bisa dilihat pada lampiran 4. Sedangkan nilai reliabilitas 

instrumen variabel kinerja guru sebesar 0,637 kemudian dikonsultasikan 

dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0.349. Karena “r” 

hitung > dari “r” tabel, yaitu 0,637 > 0.349 maka instrumen tersebut dapat 

dikatakan reliabel. Adapun cara perhitungannya bisa dilihat pada lampiran 4. 

 

F. Analisa Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 digunakan 

analisis statistik  deskriptif  dengan menghitung mean dan standart deviasi  yang 

digunakan untuk menentukan kategori data yang diteliti, dengan rumus sebagai 

berikut:
56

 

Rumus mean: =
 �

   dan  =  
 �

 

Keterangan 

Mx atau My =  Mean yang dicari 
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∑fx atau ∑fy =  Jumlah dari hasil perkalian antara Midpoint dari  masing 

masing interval, dengan frekuensinya. 

N =  Number of cases 

 

Rumus Standar deviasi (Data Tunggal) 

=    � 2 −    �  2

 

=    � 2 −    �  2

 

Keterangan   

SDxatau SDy =   Deviasi Standar. 

∑fx² atau∑fy²     =   Jumlah hasil perkalian antara frekuensi dengan deviasi yang 

sudah dikuadrankan 

X =  X − Mx, dengan Mx adalah Mean 

N =  Number of cases 

Adapun teknik analisis data untuk menjawab pengajuan hipotesis atau 

rumusan masalah 3 adalah menggunakan statistik korelasi koefisien kontigensi 

(Contingency coefficient correlation) digunakan untuk dua buah variabel yang 

dikorelasikan berbentuk kategori.  

Rumusnya 

C =  �� +
 , �  dapat diperoleh dari     � − �� ��  
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Keterangan 

C = Angka Indeks Korelasi Kontingensi �  = Angka Indeks Kai Kuadarat 

 = Number of cases (jumlah data yang diobservasi) �0 = Frekuensi observasi  ��  = Frekuensi teoritik, yang didapatkan dari: 

Tabel 3.3 

Data untuk Koefisien Kontingensi 

 1 2 3 Total 

1 A B C Rn1 

2 D E F Rn2 

3 G H I Rn3 

Total Cn1 Cn2 Cn3 N 

 

Rn1 = Jumlah R (row/baris) 1 

Rn2 = Jumlah R (row/baris) 2 

Rn3 = Jumlah R (row/baris) 3 

Cn1 = Jumlah C (colom/kolom) 1 

Cn2 = Jumlah C (colom/kolom) 2 
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Cn3 = Jumlah C (colom/kolom) 3     

Misalnya pada �0= A  maka ��= 
3 × 1

 , mengubah angka indeks Korelasi 

Koefisien Kontingensi C menjadi angka indeks Korelasi Phi, dengan rumus:
57

 ∅ = 
� −�  

                                                           
57
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

 Sekolah merupakan institusi pendidikan kedua bagi peserta didik. 

Peserta didik telah memiliki kepribadian khasnya yang di bawa dari 

pendidikan keluarga. Masyarakat menjadi wadah bagi pengembangan dan 

aktualisasi diri peserta didik di lingkungan kesehariannya. Zaman yang 

semakin berkembang bahkan maju dengan meningkatnya perkembangan 

teknologi dan informasi menantang SDM di berbagai Negara untuk bersaing. 

Kualitas yang unggul dan mampu bertahan serta luwes dengan perkembangan 

zaman yang akan memenangkan persaingan di kancah internasional.  

Indonesia khusunya sebagai Negara berkembang melalui institusi 

sekolah berusaha menunjukkan eksistensinya untuk menghadapi arus 

globalisasi dan modernisasi. Arus globalisasi dan modernisasi yang mengalir 

deras tidak akan mungkin dapat dipungkiri. Yang dapat dilakukan yaitu 

menyesuaikan diri dengan globalisasi-modernisasi dengan menyesuaikannya 

sebagaimana jati diri bangsa Indonesia. 

 Begitu juga yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan 

Jenangan, mereka mendirikan sekolah sebagai sarana untuk mengembangkan 

45 
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ilmu pengetahuan untuk menghadapi arus globlalisasi dan modernisasi. Salah 

satunya adalah dengan berdirinya SMP Negeri 1 Jenangan.  

Dengan eksistensinya, SMP Negeri 1 Jenangan berusaha untuk tetap 

menunjukkan eksistensinya di dunia pendidikan mulai dari tahun 1982 sampai 

sekarang menjadi sekolah yang berstandart nasional dengan menjalankan 

program adiwiyata. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam profil SMP 

Negeri 1 Jenangan.  

2. Letak Geografis SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

SMPN 1 Jenangan merupakan sekolah negeri yang berada di 

kecamatan Jenangan, yang terletak di jalan raya Jenangan-Kesugihan, Desa 

Jenangan Kecamatan Jenangan. 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMPN 1 Jennangan Ponorogo 

a. Visi 

Unggul dalam Prestasi dan Berbudaya lingkungan berdasarkan Iman dan 

Taqwa”  

Indikator: 

1) Unggul dalam pengembangan kurikulum 

2) Unggul dalam proses pembelajaran 

3) Unggul dalam mencapai kelulusan 

4) Unggul dalam prestasi bidang akademik dan non akademik 

5) Melaksanakan Pembiasaan budaya santun 

6) Aktif melestarikan dan menggali budaya daerah dan bangsa 
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7) Unggul dalam sarana prasarana pendidikan 

8) Terwujudnya lulusan beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, 

berakhlak mulia, berkarakter mulia, kopetensi akademik yang utuh, 

memiliki kepribadian sesuai dengan norma-norma dan budaya 

Indonesia 

9) Terwujudnya kepedulian warga sekolah terhadap budaya lingkungan 

hidup 

10)  Unggul dalam IMTAQ 

b. Misi  

1) Dan sehat sebagai wujud pelestarian terhadap lingkungan 

2) Tujuan Sekolah Mewujudkan sekolah sebagai pusat pendidikan dalam 

mengembangkan logika, etika, estetika, dan praktek untuk membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya. 

3) Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga mampu 

mendorong peserta didik untuk belajar rajin, berkreasi, berkarya dan 

berinovasi untuk bekal masa depannya. 

4) Mendidik, melatih, membimbing dan membina peserta didik untuk 

gemar membaca, belajar dan bekerja, berlatih dalam berkarya sehingga 

mampu mengembangkan potensi diri dan lingkungannya sebagai kader 

bangsa dan berkompetensi dalam era globalisasi dengan menjujung 

tinggi nilai-nilai agama. 
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5) Membimbing dan melatih peserta didik berorganisasi untuk menjadi 

kader bangsa yang tangguh dan berkualitas. 

6) Meningkatkan pembelajaran, memenuhi sarana prasarana dengan skala 

prioritas untuk menunjang peningkatan nilai akhir tahun pelajaran. 

7) Mengembangkan budaya lokal dan nasional melalui kesenian 

tradisional dan modern. 

8) Melaksanakan Budaya hidup bersih 

c. Tujuan 

1) Tujuan Jangka panjang 

a) Memiliki Kurikulum SMP Negeri 1 Kec. Jenangan  yang 

dilengkapi   dengan   silabus   dan   sistem penilaian yang 

berwawasan lingkungan 

b) Semua guru melaksanakan penilaian pembelajaran secara rutin 

dan terprogram 

c) Meraih kejuaraan dalam lomba akademik tingkat  Nasional. 

d) Meraih kejuaraan pada kompetisi dan lomba dibidang seni dan 

olah raga ditingkat Propinsi 

e) Meraih kejuaraan pada lomba dibidang kreatifitas peserta didik 

ditingkat Propinsi 

f) Peserta didik meraih kejuaraan dalam lomba lingkungan sekolah 

bersih dan sehat di tingkat propinsi. 
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g) Terpenuhinya sarana kegiatan pembelajaran dengan perangkat 

TIK untuk guru dan peserta didik dalam jumlah yang sesuai 

dengan kebutuhan 

h) Tersedianya sarana prasarana kegiatan olah raga dan seni yang 

semakin lengkap dan sesuai dengan standar dan berwawasan 

lingkungan 

i) Peserta didik lulus 100% dengan nilai rata-rata 10 besar tingkat 

kabupaten. 

j) Semua peserta didik dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi 

k) Jumlah peserta didik yang diterima di sekolah Favorit meningkat 

l) Peserta didik tidak melanggar norma-norma susila dan agama 

m) Peserta didik menunjukkan perilaku yang sopan dan bertutur kata 

yang santun. 

n) Melaksanakan pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik yang 

berorientasi aktif, inovatif, interaktif, inspiratif, kreatif, efektif, 

menyenangkan, gembira, berbobot dan berwawasan Lingkungan 

o) Peserta didik dari keluarga kurang mampu terbantu kesulitannya 

2) Tujuan Jangka Menengah 

a) Memiliki Kurikulum SMP Negeri 1 Kec. Jenangan Lengkap 

dengan silabus dan system penilaian 
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b) Meraih kejuaraan dalam lomba akademik tingkat Kabupaten, 

Propinsi maupun Nasional. 

c) Meraih kejuaraan pada kompetisi dan lomba dibidang seni dan 

olah raga ditingkat Kabupaten dan Propinsi 

d) Meraih kejuaraan pada lomba dibidang kreatifitas peserta didik 

ditingkat Kabupaten dan Propinsi 

e) Peserta didik meraih kejuaraan dalam lomba lingkungan sekolah 

bersih dan sehat ditingkat Kabupaten dan Propinsi. 

f) Terpenuhinya sarana kegiatan pembelajaran dengan perangkat TIK 

untuk guru dan peserta didik yang berwawasan lingkungan 

g) Tersedianya sarana prasarana kegiatan olah raga dan seni yang 

semakin lengkap dan sesuai dengan standar yang berwawasan 

lingkungan 

h) Peserta didik lulus 100% dengan nilai rata-rata 10 besar tingkat 

kabupaten 

i) Semua peserta didik dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi 

j) Jumlah peserta didik yang diterima di sekolah Favorit meningkat 

k) Peserta didik bebas dari pelanggaran norma-norma susila dan 

agama 

l) Peserta didik menunjukkan perilaku yang sopan dan bertutur kata 

yang santun kepada para pendidik, orang tua,  dan sesama teman 
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m) Melaksanakan pembelajaran berbasis CTL yang berorientasi aktif, 

inovatif, interaktif, inspiratif, kreatif, efektif, menyenangkan, 

gembira, berbobot yang berwawasan lingkungan 

n) Peserta didik dari keluarga kurang mampu terbantu kesulitannya 

3) Tujuan Jangka pendek 

a) Memiliki Kurikulum SMP Negeri 1 Kec. Jenangan Lengkap 

dengan silabus dan system penilaian yang berwawasan lingkungan 

b) Meraih kejuaraan dalam lomba akademik tingkat Kabupaten, dan 

Propinsi  

c) Meraih kejuaraan pada kompetisi dan lomba dibidang seni dan 

olah raga ditingkat Kabupaten. 

d) Meraih kejuaraan pada lomba dibidang kreatifitas peserta didik 

ditingkat Kabupaten  

e) Peserta didik lulus 100%  

f) Semua peserta didik dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi 

g) Jumlah peserta didik yang diterima di sekolah Favorit meningkat 

h) Peserta didik bebas dari pelanggaran norma-norma susila dan 

agama 

i) Peserta didik menunjukkan perilaku yang sopan dan bertutur kata 

yang santun kepada para pendidik, orang tua,  dan sesama teman 
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j) Melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah 

(scientific) berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/incuiry 

learning) untuk menghasilkan karya kontekstual dan menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) 

k) Peserta didik dari keluarga kurang mampu terbantu kesulitannya 

l) Mengembangkan model Pembelajaran lingkungan hidup lintas 

mata pelajaran .  

m) Penggalian dan pengembangan materi dan persoalan lingkungan 

hidup yang ada di masyarakat sekitar. 

n) Pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya  

o) Mengikutsertakan masyarakat dan lingkungan di sekitar sekolah 

demi terciptanya suasana belajar yang kondusif.  

p) Menanamkan sikap santun dan berbudaya, budaya hidup sehat, 

cinta kebersihan, cinta kelestarian lingkungan dengan dilandasi 

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

4. Sarana dan Prasarana SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan komponen utama dalam sebuah 

lembaga pendidikan karena komponen ini menentukan keberhasilan 

pendidikan itu sendiri. Diantara sarana pendukung ADIWIYATA di sekolah 

ini meliputi, gren house, komputer, biopori, water torn, kolam water 

treatment, pemilah sampah, bang sampah, hutan sekolah, taman sekolah serta 

taman apotik hidup. Selain program tersebut sekolah ini juga mengembangkan 
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jaringan internet hot spot area sebagai sarana pendukung pencarian informasi 

dan pencarian sumber belajar siswa. Sedangkan sebagai sarana komunikasi 

dengan masyarakat sekolah mendirikan radio sekolah yang dikelola oleh 

siswa. 

 Sarana pendukung lain yang dimiliki sekolah nini meliputi Lab IPA, 

Lab Komputer, Lab Bahasa, perpustakaan, ruang tamu, ruang aula, ruang 

kesenian, ruang ketrampilan batik, ruang multi media, ruang OSIS, masjid, 

lapangan basket, futsal, volley, tenis meja, papan pantul dan lain sebagainya.  

5. Keadaan Guru dan Siswa SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

Jumlah siswa-siswi pada tahun 2013 mencapai 503 siswa, jumlah tegana 

pendidik mencapai 38 orang, tenaga kependidikan 14 orang.  

6. Kegiatan di SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

  SMPN 1 Jenangan berusaha mengembangkan sekolah murah dan 

berkualitas dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu 

melalui BSM atau berbagai bantuan sosial yang relevan serta dengan 

memberikan penghargaan/bantuan kepada siswa berprestasi.  

 Pada tahun 2014 SMPN 1 Jenangan berhasil menjadi sekolah 

ADIWIYATA melalui program-program yang telah direncanakan dan 

dilaksanakan. Dalam bidang akademik sekolah ini mengembangkan dan 

membina kelas intensif dengan memberikan bimbingan pelajaran Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Matematika, ketrampilan computer, motivasi 

belajar mulai kelas VII sampai dengan kelas IX pada sore hari. Selain itu 
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siswa kelas intensif juga dibekali tambahan materi pelajaran ujian nasional 

untuk kelas IX, membina ekstra MIPA, OSN, dan telling story. Selain 

membina kegiatan intra SMPN 1 Jenangan juga membina kegiatan ekstra. 

Diantaranya adalah pramuka, PMR, Bela diri, BTAQ, seni tari, seni musik dan 

masih banyak lagi. Dengan didukung sarana prasarana yang memadai, 

tentunya banyak sekali prestasi yang diraih oleh SMPN 1 Jenangan. 

 

B. Deskripsi Data Tentang Kompetensi Profesional dan Kinerja Guru di SMPN 

1 Jenangan Ponorogo 

Deskripsi data disini berisi tentang gambaran tentang sejumlah data yang 

berkaitan dengan kompetensi profesional dan kinerja guru. Adapun data yang 

diperoleh dari hasil penyebaran angket kepada guru di SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo yang berjumlah 34 orang. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada poin 

selanjutnya. 

1. Deskripsi data tentang kompetensi profesional guru di SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo. 

Deskripsi data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang 

data kompetensi profesional yang diperoleh dari penskoran angket yang telah 

disebarkan kepada guru sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang telah 

ditetapkan. Adapun kisi-kisi tentang kompetensi profesional dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.1 

Kisi-Kisi Kompetensi Profesional 

 

Judul Variabel Indikator IPD 

PENGARUH KOMPETENSI 

PROFESIONALTERHADAP 

KINERJA GURU DI SMPN 1 

JENANGAN PONOROGO 

Kompetensi 

Profesional 

kemampuan 

penguasaan materi 

pembelajaran secara 

luas dan mendalam 

meliputi; a) konsep, 

struktur, dan medote 

keilmuan/teknologi/s

eni yang 

menaungi/koheren 

dengan materi ajar; 

b) materi ajar yang 

ada dalam kurikulum 

sekolah; c) hubungan 

konsep antar mata 

ajar yang terkait; d) 

penerapan konsep-

konsep keilmuan 

dalam kehidupan 

sehari-hari; dan e) 

kompetensi secara 

profesional dalam 

konteks global 

dengan tetap 

melestarikan nilai 

dan budaya nasional. 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

14, 15, 

16, 17, 

18,  

 

 

 

19, 20 

 

Selanjutnya skor jawaban angket bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.2 

Skor Jawaban Angket Kompetensi Profesional 

 

No Nilai Angket Frekuensi (F) 

1 41 1 

2 40 1 

3 39 5 

4 38 2 

5 37 3 

6 36 2 

7 35 3 

8 34 1 

9 33 2 

10 32 2 

11 31 1 

12 30 3 

13 29 1 

14 28 3 

15 27 2 

16 23 1 

17 22 1 

Jumlah  34 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel kompetensi profesional tertinggi bernilai 41 dengan frekuensi 1 orang 

dan terendah bernilai 22 dengan frekuensi 1 orang. Adapun secara terperinci 

penskoran jawaban angket dari responden dapat dilihat pada lampiran 6. 

2. Deskripsi data tentang kinerja guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. 

Deskripsi data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang data 

kinerja guru yang diperoleh dari penskoran angket yang telah disebarkan 

kepada guru sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. Adapun 

kisi-kisi tentang kinerja guru dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.3 

Kisi-Kisi Kinerja Guru  

Judul Variabel Indikator IPD 

PENGARUH KOMPETENSI 

PROFESIONALTERHADAP 

KINERJA GURU DI SMPN 

1 JENANGAN PONOROGO 

Kinerja 

Guru 

1. Membuat program 

rencana 

pembelajaran dan 

kegiatan 

pembelajaran 

semester 

2. Membuat satpel 

3. Melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran 

4. Mengadakan 

penilaian semester 

5. Mengisi daftar 

hadir siswa 

6. Melaksanakan 

analisis hasil 

pembelajaran 

7. Menyusun dan 

melaksanakan 

program perbaikan 

dan pengayaan 

8. Melaksanakan 

kegiatan 

membimbing 

9. Membuat catatan 

tentang kemajuan 

hasil belajar 

masing-masing 

siswa 

10. Melaksanakan 

tugas tertentu di 

sekolah 

1, 2, 3,  

 

 

 

 

 

4, 5, 6,  

7, 8, 9,  

 

 

10, 11,  

 

12, 13,  

 

14, 

 

 

15, 

 

 

 

16, 17,  

 

 

18, 19,  

 

 

 

 

20 
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Selanjutnya, skor jawaban angket dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Skor Jawaban Angket Kinerja Guru 

 

No Nilai Angket Frekuensi (F) 

1 41 1 

2 40 2 

3 38 1 

4 37 3 

5 36 1 

6 35 3 

7 34 3 

8 33 2 

9 32 1 

10 31 2 

11 30 2 

12 29 2 

13 28 4 

14 27 2 

15 26 1 

16 25 1 

17 23 1 

18 22 2 

Jumlah  34 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel kinerja guru tertinggi bernilai 41 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah bernilai 22 dengan frekuensi 2 orang. Adapun secara terperinci 

penskoran jawaban angket dari responden dapat dilihat pada lampiran 6. 
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C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Pada pembahasan ini berisi mengenai analisa data tentang pengaruh 

kompetensi profesional terhadap kinerja guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. 

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan memperoleh data yang penulis 

butuhkan sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini, data tersebut belum dapat 

dimengerti. Agar para pembaca dapat mengerti keadaan yang sebenarnya seperti 

dalam gambaran yang ada dalam skripsi ini, akan dijelaskan dalam analisis di 

bawah ini: 

1. Analisa data tentang kompetensi profesional 

Untuk memperoleh data ini, penulis menggunakan metode angket 

yang disebarkan kepada 34 guru, untuk mengetahui kompetensi profesional 

guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. Kemudian  dicari Mx dan SDx untuk 

menentukan kategori kompetensi profesional baik, cukup, dan kurang. Berikut 

perhitungan standar deviasinya. 

Tabel 4.5 

Perhitungan Standar Deviasi Variabel Kompetensi Profesional 

No  X F F.X X
2 

F.X
2 

1 41 1 41 1681 1681 

2 40 1 40 1600 1600 

3 39 5 195 1521 7605 

4 38 2 76 1444 2888 

5 37 3 111 1369 4107 

6 36 2 72 1296 2592 

7 35 3 105 1225 3675 

8 34 1 34 1156 1156 

9 33 2 66 1089 2178 

10 32 2 64 1024 2048 

11 31 1 31 961 961 
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12 30 3 90 900 2700 

13 29 1 29 841 841 

14 28 3 84 784 2352 

15 27 2 54 729 1458 

16 23 1 23 529 529 

17 22 1 22 484 484 

Jumlah  34 1137 18633 38855 

 

Dari hasil perhitungan data di atas, kemudian dicari standar deviasinya 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari Rata-Rata (Mean) dari variabel X 

 Mx = 
 �

 

= 
1137

34
 

= 33,441176 

b. Mencari Standart Deviasi dari Variabel X 

SDx =    � 2

 −    �  2

 

=   38855

34
 −   1137

34
 2

 

=  1142,7941 –   33,441176 2 

=  1142,7941 − 1118,3123 

=  24,4818 

= 4,9479086 
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  Dari hasil di atas dapat diketahui Mx: 33,441176 dan SDx: 4,9479086. 

Untuk menentukan tingkatan kompetensi profesional siswa baik, cukup dan 

kurang, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah tingkatan kompetensi profesional baik. 

2) Skor kurang dari Mx – 1.SD adalah tingkatan kompetensi profesional  

kurang. 

3) Dan skor antara Mx – 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalah tingkatan 

kompetensi profesional cukup.
 58

 Adapun perhitungannya adalah:  

Mx + 1 x SDx  = 33,441176 + 1  x 4,9479086 

= 33,441176 + 4,9479086 

= 38,389085 

= 39 (dibulatkan) 

Mx - 1 x SDx   = 33,441176 – 1 x 4,9479086 

= 33,441176 – 4,9479086 

= 28,493267 

= 29 (dibulatkan) 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 39 

diketegorikan kompetensi profesional baik, sedangkan skor kurang dari 29 

dikategorikan kompetensi profesional kurang, dan skor 29 - 39 dikategorikan 

kompetensi profesional cukup. 

                                                           
58

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan  (Jakarta: PT Raja Grafindo Perrsada, 

2009), 175. 
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Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategorisasi kompetensi 

profesional guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.6 

Kategorisasi Kompetensi Profesional Guru 

No  Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 39 ke atas 2 5,89 % Baik  

2 Antara 29-39  25 73,52 % Cukup  

3 29 ke bawah 7 20,59 % Kurang 

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

kompetensi profesional guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo dalam kategori 

baik dengan frekuensi sebanyak 2 responden (5,89%), dalam kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 25 responden (73,52%), dan dalam kategori 

kurang dengan frekuensi sebanyak 7 responden (20,59%). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa kompetensi profesional guru di SMPN 

1 Jenangan Ponorogo adalah cukup. Adapun hasil dari pengkategorian ini 

secara terperinci dapat dilihat dalam lampiran 6. 
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2. Analisa data tentang kinerja guru 

Untuk memperoleh data ini, penulis menggunakan metode angket 

yang disebarkan kepada 34 guru, untuk mengetahui kinerja guru di SMPN 1 

Jenangan Ponorogo. Kemudian dicari Mx dan SDx untuk menentukan 

kategori kinerja guru baik, cukup, dan kurang. Berikut perhitungan standar 

deviasinya. 

Tabel 4.7 

Perhitungan Standar Deviasi Kinerja Guru 

No  Y F F.Y Y
2 

F.Y
2 

1 41 1 41 1681 1681 

2 40 2 80 1600 3200 

3 38 1 38 1444 1444 

4 37 3 111 1369 4107 

5 36 1 36 1296 1296 

6 35 3 105 1225 3675 

7 34 3 102 1156 3468 

8 33 2 66 1089 2178 

9 32 1 32 1024 1024 

10 31 2 62 961 1922 

11 30 2 60 900 1800 

12 29 2 58 841 1682 

13 28 4 112 784 3136 

14 27 2 54 729 1458 

15 26 1 26 676 676 

16 25 1 25 625 625 

17 23 1 23 529 529 

18 22 2 44 484 968 

Jumlah  34 1075 18413 34869 

 

Dari hasil perhitungan data di atas, kemudian dicari standar deviasinya 

dengan langkah sebagai berikut: 
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a. Mencari Rata-Rata (Mean) dari variabel Y 

 My =  
 �

 

 

=  
1075

34
 

= 31,617647 

b. Mencari Standart Deviasi dari Variabel Y 

SDy =   fy
2

n
 −    fy

n
 2

 

=  34869

34
 −   1075

34
 2

 

=  1025,5588 –   31,617647 2 

=  1025,5588 − 999,6756 

=  25,8832 

= 5,0875534 

Dari hasil di atas dapat diketahui My: 31,617647 dan SDy: 

5,0875534. Untuk menentukan tingkatan kinerja guru baik, cukup dan 

kurang, dibuat penggelompokan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

1) Skor lebih dari My + 1. SDy adalah tingkatan kinerja guru baik. 

2) Skor kurang dari My – 1.SDy adalah tingkatan kinerja guru kurang. 
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3) Dan skor antara My – 1.SDy sampai dengan My + 1.SDy adalah tingkatan 

kinerja guru cukup.
59

 Adapun perhitungannya adalah:  

My + 1 x SDy  = 31,617647 + 1  x 5,0875534 

= 31,617647  + 5,0875534 

= 36,7052 

= 37 (dibulatkan) 

My - 1 x SDy   = 31,617647 - 1  x 2,319617 

= 31,617647  - 2,319617 

= 29,29803 

= 30 (dibulatkan) 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 37 

diketegorikan kinerja guru baik, sedangkan skor kurang dari 30 

dikategorikan kinerja guru kurang, dan skor 30 - 37  dikategorikan kinerja 

guru cukup. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategorisasi kinerja guru di 

SMPN 1 Jenangan Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

  

                                                           
59

 Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan  , 175. 
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Tabel 4.8 

Kategorisasi Kinerja Guru 

 

No  Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 37 ke atas 4 11,77% Baik  

2 Antara 30-37  17 50% Cukup  

3 30 ke bawah 13 38,23% Kurang 

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

kinerja guru di SMPN 1 Jenangan dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 4 responden (11,77%), dalam kategori cukup dengan frekuensi 

sebanyak 17 responden (50%), dan dalam kategori kurang dengan frekuensi 

sebanyak 13 responden (38,23%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa kinerja guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo adalah cukup. 

Adapun hasil dari pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat dalam 

lampiran 6. 

3. Analisis Data tentang Hubungan Kompetensi Profesional dengan Kinerja 

Guru di SMPN 1 Jenangan 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari 

variabel yang diteliti itu normal atau tidak, guna memenuhi asumsi klasik 

tentang kenormalan data. Uji normalitas ini dilakukan dengan rumus 

Lilliefors. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas dengan Lillivors 

 

Variabel N 
Kriteria Pengijuan Ho Keterangan 

a2 maksimum DTabel 
 

X 34 0,072 0,176 Berdistribusi Normal 

Y 34 0,085 0,176 Berdistribusi Normal 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui harga a2maksimum untuk variabel X 

dan variabel Y. Selanjutnya, dikonsultasikan kepada Dtabel nilai kritis uji 

Lilliefors dengan taraf signifikan 1%. Dari konsultasi dengan Dtabel 

diperoleh hasil bahwa untuk masing-masing a2maksimum lebih kecil dari 

pada Dtabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel X dan variabel Y sampel data berdistribusi normal. Adapun hasil 

penghitungan uji normalitas rumus lilliefors secara terperinci dapat dilihat 

pada lampiran 7. 

b. Pengajuan Hipotesis  

Untuk menganalisis data tentang korelasi kompetensi professional 

dengan kinerja guru penulis menggunakan teknik perhitungan Korelasi 

koefisien kontingensi dengan rumus sebagai berikut: 

C =   �2�2+
 , �2dapat diperoleh dari    � − �� �� 2
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Keterangan 

C = Angka Indeks Korelasi Kontingensi �2 = Angka Indeks Kai Kuadarat 

 = Number of cases (jumlah data yang diobservasi) �0   = Frekuensi observasi  ��  = Frekuensi teoritik, yang di dapat dari: 

 

Tabel 4.10 

Data untuk Koefisien Kontingensi 

 

 1 2 3 Total 

1 A B C Rn1 

2 D E F Rn2 

3 G H I Rn3 

Total Cn1 Cn2 Cn3 N 

 

Rn1 = Jumlah R (row/baris) 1 

Rn2 = Jumlah R (row/baris) 2 

Rn3 = Jumlah R (row/baris) 3 

Cn1 = Jumlah C (colom/kolom) 1 

Cn2 = Jumlah C (colom/kolom) 2 

Cn3 = Jumlah C (colom/kolom) 3   
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Misalnya pada �0= A  maka ��= 
3 × 1

 , mengubah angka indeks 

Korelasi Koefisien Kontingensi C menjadi angka indeks Korelasi Phi, dengan 

rumus:
60

  ∅ = 
� −�  

Menentukan db = N – nr dan dikonsultasikan dengan nilai tabel “r” 

Product Moment. Jika  maka ada korelasi, Jika  maka 

tidak ada korelasi. Selanjutnya dilakukan perhitungan.  

Pertama kita membuat tabel penolong tabel ini berdasarkan pada hasil 

perhitungan di atas: 

Tabel 4.11 

Data Mengenai Kompetensi Profesional dengan Kinerja Guru 

 

       Y 

X 
Baik Cukup Kurang Total 

Baik 1 1 0 2 

Cukup 2 10 13 25 

Kurang 1 6 0 7 

Total 4 17 13 34 

 

 

 

                                                           
60

 Retno Widyaningrum., 135-136. 
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Tabel 4.12 

Tabel Perhitungan 

Sel �  ��  � - ��  (� - ��)2 

 � − �� 2��  

1 1 0,23529412 0,76470588 0,58477 2,48527 

2 1 1 0 0 0 

3 0 0,76470588 -0,76470588 0,58477 0,76469 

4 2 2,9411765 -0,9411765 0,88581 0,30117 

5 10 12,5 -2,5 6,25 0,5 

6 13 9,5588235 3,4411765 11,84169 1,23882 

7 1 0,82352941 0,17647059 0,03114 0,03781 

8 6 3,5 2,5 6,25 1,78571 

9 0 2,6764706 -2,6764706 7,16349 2,67646 

 34 34 0  7,30466 

 

Setelah tabel terisi semua didapatkan χ2
 = 7,30466 maka untuk analisa 

interpretasi harus diubah terlebih dahulu ke dalam nilai Koefisien Kontingensi,  

yaitu: 

C =   �� +
 

=  7,30466

7,30466  +34
 

=   0,17684 

=  0,42053338 

Kemudian nilai C diubah dahulu ke dalam Angka indeks Korelasi Phi 

dengan rumus : 
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∅  =  1− 2
 

= 
0,42053338 1− 0,42053338 2

 

= 
0,42053338 1−0,17684

 

= 
0,42053338 0,82316

 

= 
0,42053338

0,90728
 

= 0,463 

Kemudian mencari db = N-nr = 34-2 = 32, kemudian dikonsultasikan 

dengan tabel nilai “r” Product Moment pada taraf 5%, db = 32 = 0,349. 

 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Interpretasi 

Untuk pengujian hipotesis, mencari derajat bebas (db/df) dengan 

menggunakan rumus db = N-nr. Diketahui bahwa responden berjumlah 34. 

Jadi 34–2 = 32. Dengan df sebesar 32, diperoleh “r” tabel (rt) pada taraf 

signifikansi 5% sebesar 0.349. Berdasarkan perhitungan “ ” Koefisein 

Kontingensi ditemukan  = 0,463 lebih besar dari pada rt pada taraf 

signifikansi 5%   sebesar  0.349, maka > rt,  sehingga Ha diterima dan Ho 

ditolak. 

  Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni 

hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi bahwa ada korelasi positif yang 
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signifikan antara kompetensi profesional dengan kinerja guru di SMPN 1 

Jenangan Ponorogo.  

2. Pembahasan 

a. Kompetensi Profesional Guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

Berdasarkan pada tabel 4.5 analisis kategori kompetensi 

profesional guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo adalah nilai berkisar 39 

ke atas dalam tingkatan baik dengan frekuensi sebanyak 2 responden 

(5,89%), sedangkan nilai berkisar antara 29-39 dalam kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 25 responden (73,52%), dan nilai berkisar 29  

ke bawah dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 7 responden 

(20,59%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kompetensi profesional guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo adalah 

cukup. 

b.    Kinerja Guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

Berdasarkan pada tabel 4.7 analisis kategori kinerja guru di SMPN 

1 Jenangan Ponorogo adalah nilai berkisar 37  ke atas dalam tingkatan 

baik dengan frekuensi sebanyak 4 responden (11,77%), sedangkan nilai 

berkisar antara 30-37 dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 17 

responden (50%), dan nilai berkisar 30 ke bawah dalam kategori kurang 

dengan frekuensi sebanyak 13 responden (38,23%). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja guru di SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo adalah cukup. 
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c.   Korelasi antara Kompetensi Profesional dengan Kinerja Guru di SMPN 1 

Jenangan Ponorogo 

Berdasarkan dari hasil analisis data di atas dengan penghitungan 

statistik dikemukakan bahwa o lebih besar daripada rt. Dengan demikian, 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni Ha yang berbunyi 

terdapat korelasi positif yang signifikan antara kompetensi profesional 

dengan kinerja guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai korelasi antara 

kompetensi profesional dengan kinerja guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi profesional guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo dapat 

dikategorikan cukup. Hal ini bisa dilihat dari hasil analisis yang menyebutkan 

terdapat 25 guru yang masuk dalam kategori cukup dengan prosentase 

73,52%. 

2. Kinerja guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo dapat dikategorikan cukup. Hal 

ini diketahui dari hasil penelitian bahwa terdapat 17 guru masuk dalam 

kategori cukup dengan prosentase 50%  

3. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus statistik yaitu rumus 

Koefisien Kontingensi didapatkan  = 0,463  dan rt pada taraf signifikansi 

5% sebesar 0.349 maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga terdapat korelasi 

positif yang signifikan antara kompetensi profesional dengan kinerja guru di 

SMPN 1 Jenangan Ponorogo. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

profesional sangat erat hubungannya dengan kinerja guru. Korelasinya positif 

berarti hubungannya bersifat searah, maksudnya semakin kompetensi 
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profesional baik semakin baik pula kinerja guru di SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo. 

 

B. Saran  

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai korelasi antara 

kompetensi profesional dengan kinerja guru di SMPN1 Jenangan Ponorogo, 

maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah diharapkan dapat mengambil kebijakan agar lebih 

ditingkatkan dalam mengembangkan kompetensi profesional guru serta 

kinerjanya agar menjadi lebih baik lagi karena secara keseluruhan  

kompetensi profesional maupun kinerja guru di SMPN 1 Jenangan sudah 

cukup baik semua 

2. Bapak/Ibu guru untuk selalu berperan aktif dalam mengembangkan 

kemampuan profesional serta kinerjanya agar pendidikan di Indonesia 

khususnya di Ponorogo menjadi lebih maju. 

3. Diharapkan peneliti selanjutnya di dalam ruang lingkup pendidikan, dalam 

mengukur kompetensi tidak hanya kompetensi profesional saja, tapi juga 

kompetensi yang lain agar hasil penelitian yang didapatkan menjadi lebih 

sempurna dan bisa menjadi bahan rujukan untuk orang lain khususnya para 

guru.  

 

 


