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ABSTRAK 

Sukmaningtyas, Gayatri. 2010. Sikap dan Ekspektasi Mahasiswa Non 
Kependidikan Program Transfer IKIP PGRI Semarang Terhadap Profesi Guru. 
Skripsi, Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, UNNES. Skripsi ini di 
bawah bimbingan, Drs. Sugiyarta S.L, M.Si, Drs. Daniel Purnomo, M.Si. 
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Profesi guru lahir adanya revolusi di bidang pendidikan dimana orang tua 
mempercayakan sebagian wewenang pendidikan anak-anaknya kepada guru. Seiring 
berjalan waktu program profesi guru sempat mengalami pasang surut peminatnya, akan 
tetapi sekarang mulai banyak orang tertarik untuk menekuni profesi keguruan karena 
menganggap mudah untuk memperoleh pekerjaan serta adanya kesejahteraan yang  
mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Justru pada kenyataannya tidak 
semua guru berijazah kependidikan mampu menjadi guru yang efektif, ditambah lagi 
banyak sarjana non kependidikan yang serta merta ikut menjadi guru dimana mereka 
tidak mempuyai dasar ketrampilan untuk mengajar. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui sikap dan ekspektasi mahasiswa non kependidikan program profesi 
keguruan terhadap profesi guru.  

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa yang mengambil kuliah program profesi keguruan di 
IKIP PGRI Semarang. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
dengan incidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan karena 
faktor kebetulan yang dijumpai oleh peneliti. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
sebanyak 150 orang yang terdiri dari semua prodi. Variabel dalam penelitian ini adalah 
sikap terhadap profesi guru dan ekspektasi terhadap profesi guru. Metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan skala psikologi, yaitu skala sikap terhadap profesi 
guru sebanyak 53 item dan skala ekspektasi terhadap profesi guru sebanyak 58 item. 
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik statistik dengan 
menggunakan persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap profesi guru berada pada 
kriteria tinggi pada semua subjek penelitian (100% sebanyak 150 orang). Untuk 
ekspektasinya juga berada pada kriteria tinggi pada semua subjek penelitian (100% 
sebanyak 150 orang). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi 
product moment dengan program SPSS 12. for windows untuk menguji apakah ada 
hubungan antara sikap dan ekpektasi terhadap profesi guru pada mahasiswa yang 
mengambil program profesi keguruan. Hasil analisis menunjukkan nilai r = 0.365 dengan 
p = 0.00 (p < 0.05) yang artinya ada hubungan antara sikap dan ekpektasi terhadap 
profesi guru pada mahasiswa mahasiswa non kependidikan program profesi keguruan di 
IKIP PGRI Semarang. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagian besar mahasiswa yang mengambil 
kuliah transfer profesi guru di IKIP PGRI Semarang mempunyai tingkat sikap dan 
ekspektasi dengan tingkat tinggi. Saran untuk penelitian adalah agar mempertimbangkan 
faktor-faktor lain seperti faktor kepribadian, jenis kelamin, sehingga dapat memberikan 
manfaat lebih nyata pada kalangan yang lebih luas 

 


