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ABSTRAK 
 

PENGARUH PROFESIONALISME GURU TERHADAP KUALITAS BELAJAR  
SISWA MADRASAH IBTIDA’IYAH DARUL HUDA WONOROTO 

UMBULSARI KABUPATEN JEMBER  
TAHUN PELAJARAN 2008/2009 

 
Sekolah sebagai salah satu tempat di mana proses pendidikan terjadi untuk 

mencapai suatu tujuan yakni membantu siswa untuk mencapai kecerdasannya. 
Sebagai lembaga pendidikan, guru yang profesional memiliki fungsi educatif dan 
melatih atau dengan kata lain merupakan penyalur dan sebagai pelaku proses belajar 
mengajar. Karena guru yang profesional memegang peranan penting mencapai tujuan 
nasional. 

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka perlu adanya 
peningkatan mutu pendidikan yang dimulai dari usaha peningkatan profesionalisme 
guru. Sebab guru sebagai tenaga profesional dalam bidang pendidikan harus 
mempunyai keahlian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi 
keberhasilan dalam dunia pendidikan, terutama  tercapainya kompetensi jualitas 
siswa.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan secara bahwa :  
adakah pengaruh profesionalisme guru terhadap kualitas belajar  siswa Madrasah 
Ibtida’iyah Darul Huda Wonoroto Umbulsari Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 
2008/2009 ? dan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengatahui 
ada dan tingdaknya pengaruh profesionalisme guru terhadap kualitas belajar  siswa 
Madrasah Ibtida’iyah Darul Huda Wonoroto Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 
Pelajaran 2008/2009 

Ada beberapa prosedur untuk meraih data yang diperlukan dalam penelitian 
ini diantaranya metode populasi dan sampel dengan menggunakan teknik quota 
proporsional stratified proporsional random sampling yang dilanjutkan metode 
pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, metode angket, metode 
interview, dan metode dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan 
adalah metode analisis chi Kwadrat, adapun rumusnya adalah : 
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Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:  1) Berdasarkan analisa 
chi kwadrat bahwa menunjukkan ada pengaruh antara profesional guru   terhadap 
kualitas belajar siswa Madrasah Ibtida’iyah Darul  Huda Wonoroto Umbulsari 
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Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2008/2009. Karena Nilai nilai X2 (empirik) = 
1.272 nilai tersebut apabila di konsultasikan dengan db 1 = 5%, (X2 Tabel) = 3.481 
maka nilai X2 (empirik) lebih kecil dari pada harga nilai kitik. 2) Bahwa ada pengaruh 
positif yang rendah antara profesional guru   terhadap kualitas belajar siswa Madrasah 
Ibtida’iyah Darul, Karena nilai  KK ternyata diperoleh 0.112 nilai tersebut apabila di 
konfermasikan dengan tabel Chi Kwadrat berada pada 0.000 – 0.200. 




