
 
ABSTRAK 
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Kata Kunci: Pengertian Pekerjaan Guru, Tugas dan Tanggung Jawab Guru, 
Peranan Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Pengertian dan 
Ruang Lingkup Aktivitas Guru di Luar Profesi, Pengertian Proses 
Belajar Mengajar, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses 
Belajar Mengajar. 

 Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan 
dengan tuntutan pembangunan. Dimana proses belajar mengajar merupakan inti 
dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang 
peranan utama. 

Jadi dalam proses belajar mengajar, guru benar – benar memegang peranan 
penting dan sangat menentukan, karena bagaimanapun juga keadaan system 
pendidikan di sekolah, alat apapun yang digunakan maka pada akhirnya juga 
tergantung pada guru dalam memanfaatkan semua komponen yang ada. Namun 
setiap orang juga tidak lepas dari kebutuhan pribadi mereka begitu juga dengan 
seorang guru. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada seorang guru 
yang mempunyai aktivitas tambahan di luar profesi guru. Dimana aktivitas 
tersebut akan menyita waktu dan tenaga mereka. Dan hal ini akan dikhawatirkan 
memepengaruhi proses belajar mengajar di sekolah. 

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas maka perlu dikemukakan 
rumusan masalah sebagai berikut: Apa aktivitas guru di luar profesi, Apa proses 
belajar mengajar, Apakah ada pengaruh akrivitas guru di luar profesi terhadap 
proses belajar mengajar di MI Sunan Ampel II Trosobo Taman Sidoarjo.   

Untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipercaya penulis 
menggunkan metode pengumpulan data sebagai berikut: Populasinya terdiri dari 
dua yaitu guru dan siswa MI Sunan Ampel II Trosobo Taman Sidoarjo, untuk 
guru sampelnya adalah semua guru yang mempunyai aktivitas di luar profesi  
yaitu 12 guru dan untuk siswa yaitu 10%  siswa kelas IV, V, dan VI yaitu yang 



berjumlah 24 siswa. Metode pengumpulan data yanag digunakan adalah metode 
observasi, metode interview, dokumentasi, dan angket. 

Berdasarkan hasil penelitian dari uraian analisis data maka aktivitas guru di 
luar profesi dengan bnayaknya responden 23 tergolong rendah dengan hasil 
prosentase 44,7%. Sedangkan data analisis tentang proses belajar mengajar 
dengan bnayaknya responden 23 tergolongsedang dengan prosentase 60,2% dan 
data tentang pengaruh aktivitas guru di luar profesi terhadap proses belajar 
mengajra di Mi Sunan Ampel II Trosobo Taman Sidoarjo dengan menggunakan 
rumus produk momen angka kasar dan telah di interpresikan tergolong sangat 
tinggi dengan hasil rxy=0,985. 

Berdasarkan uraian – uraian diatas maka diambil kesimpulan sebagai berikut : 
Bahwa aktivitas guru di luar profesi tergolong rendah dengan hasil prosentase 
44,7% adapun proses belajar mengajar tergolong sedang dengan hasil prosentase 
60,2%. Sedangkan pengaruh aktivitas guru di luar profesi terhadap proses belajar 
mengajar di Mi Sunan Ampel II Trosobo Taman Sidoarjo sangat tinggi dengan 
hasil rxy=0,985. Jadi kesimpulannya adalah Ha diterima dan Ho ditolak. Berarti “ 
Ada pengaruh aktivitas guru diluar profesi terhadap proses belajar mengajar di Mi 
Sunan Ampel II Trosobo Taman Sidoarjo”   
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telah selasai dengan baik dan memuaskan. 

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad 
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cahaya illahi. Skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian program Sarjana 

Pendidikan Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Institu Agama 
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Kesuksesan ini penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh 

karena itu, penulis menyampaikan terima ksih yang sedalam – dalamnya kepada 
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