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ABSTRAK 

 

Fitrianova, Nuryana. 2018. Studi Korelasi Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 
Profesional Guru dengan Pengelolaan Kelas di MIN 2 Ponorogo. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan (FTIK), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 
Pembimbing Pryla Rochmawati, M. Pd. 

Kata Kunci: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, dan Pengelolaan 
Kelas 

Pengelolaan kelas merupakan suatu hal yang sangat penting di ranah 
pendidikan. Dalam kegiatan belajar mengajar masih sering ditemukan 
beberapa guru yang memiliki kemampuan pengelolaan kelas rendah. Hal 
tersebut perlu diselidiki dan diteliti apakah kompetensi guru khususnya 
kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional berhubungan dengan 
pengelolaan kelas. Mengingat peran kompetensi pedagogik dan kompetensi 
profesional guru sangatlah penting dalam kegiatan belajar mengajar. Dari 
hasil observasi yang dilakukan di MIN 2 Ponorogo didapati peserta didik 
sering ramai sendiri, ngobrol dengan teman sebangku, mengantuk, bahkan 
keluyuran keluar dari bangku saat kegiatan pembelajaran. Berangkat dari latar 
belakang tersebut peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut: (1) 
Bagaimana kompetensi pedagogik guru di MIN 2 Ponorogo? (2) Bagaimana 
kompetensi profesional guru di MIN 2 Ponorogo? (3) Bagaimana pengelolaan 
kelas di MIN 2 Ponorogo? (4) Adakah korelasi antara kompetensi pedagogik 
dan kompetensi profesional guru dengan pengelolaan kelas di MIN 2 
Ponorogo?  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif berjenis korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah guru 
MIN 2 Ponorogo yang berjumlah 16 orang. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, 
sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini ada 16 guru. Adapun teknik 
analisis data yang digunakan yaitu korelasi berganda (multiple correlation) 
dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows.  

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa: (1) Kompetensi 
pedagogik guru di MIN 2 Ponorogo dalam kategori sedang dengan persentase 
sebesar 75%. (2) Kompetensi profesional guru MIN 2 Ponorogo dalam 
kategori sedang dengan persentase sebesar 62,5% (3) Pengelolaan kelas MIN 
2 Ponorogo dalam kategori sedang dengan persentase sebesar 75% (4) Ada 
korelasi yang signifikan antara kompetensi pedagogik dan kompetensi 
profesional guru dengan pengelolaan kelas di MIN 2 Ponorogo, dengan nilai 
koefisien korelasi sebesar 0,726 yang berarti tingkat korelasinya kuat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia karena pada 

hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak langsung dapat 

berdiri sendiri. Manusia pada saat lahir sepenuhnya memerlukan bantuan orang 

tuanya. Karena itu pendidikan merupakan bimbingan orang dewasa yang mutlak 

diperlukan manusia.1 

Ketika berbicara masalah pendidikan, figur yang akan menjadi sorotan 

strategis adalah guru, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun 

dalam sistem pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di 

sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama 

dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen 

yang paling berpengaruh terciptanya proses dan hasil pendidikan yang 

berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang 

signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas.2 

                                                             
 1 Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Ilmu Mendidik) (Bandung: Alfabeta,2010), 10. 
 2 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), 5. 
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Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.3 Sedangkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 tahun 

2005 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.4 

Sesuai tugas profesionalnya setiap guru dituntut untuk menguasai 

kompetensi yang disyaratkan baik dalam bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dengan demikian dalam proses belajar mengajar, dari segi materi, 

kesiapan dan kesediaan guru dalam menghadapi berbagai macam problem yang 

akan muncul berkaitan dengan profesinya, maka faktor perilaku seorang guru 

akan sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan peserta didiknya dalam 

rangka memahami dan menguasai sebuah materi yang diajarkannya.5 

Kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

                                                             
 3 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan sukses dalam Sertifikasi Guru (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 54. 
 4 M. Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru Studi Analisis Profesi Guru dalam UU Tentang 

Guru dan Dosen No. 14/2005 (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 12. 
 5Ibid.,16. 
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bertindak dalam melaksanakan tugas/pekerjannya.6Kompetensi yang harus 

dimiliki pendidik (guru) yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional.7 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat. 

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang memungkinkan terintegrasikannya konten 

pembelajaran dengan penggunaan TIK dan membimbing peserta didik memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).8 

Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

                                                             
 6 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 23. 
 7 Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2010), 67. 
 8 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme  Guru (Bandung: Alfbeta, 2014), 123. 
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efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga 

belajar para siswa berada pada tingkat optimal.9 

Masalah pokok yang dihadapi guru baik pemula maupun yang sudah 

berpengalaman adalah pengelolaan kelas. Aspek yang paling sering didiskusikan 

oleh penulis profesional dan oleh para pengajar adalah juga pengelolaan kelas. 

Pengelolaan kelas merupakan masalah tingkah laku yang kompleks, dan guru 

menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas 

sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mencapai tujuan pengajaran secara 

efisien dan memungkinkan mereka dapat belajar.10 Suatu kondisi belajar yang 

optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur anak didik dan sarana 

prasarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Pengelolaan kelas yang 

efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses interaksi edukatif yang 

efektif.11 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain kegiatan-kegiatan 

untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya 

proses belajar mengajar. Yang termasuk ke dalam hal ini misalnya penghentian 

                                                             
 9 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 36. 
 10 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 173. 
 11 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan 

Teoritis Psikologis (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 145. 
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tingkah laku siswa yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran 

bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh siswa, atau penetapan norma 

kelompok yang produktif.12 Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan 

kondisi dalam kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas yang baik, yang 

memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dengan 

pengelolaan kelas produknya harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai.13 

Guru yang baik akan meningkatkan kemampuannya secara profesional. 

Guru harus memahami bidang keguruan yang ditekuninya. Guru senantiasa 

menegakkan prinsip profesionalitasnya, termasuk dalam pengelolaan kelas. Guru 

merupakan orang yang paling penting keberadaanya dan bertanggung jawab atas 

semua proses pembelajaran, terutama mengelola dan menguasai kelas. Karena 

guru memegang tugas yang amat penting yaitu mengatur dan mengelola kelas, 

serta membina siswa dengan baik sehingga suasana di kelas menjadi kondusif. 

Guru dapat menguasai kelas dalam memberikan pelajaran kepada siswa dengan 

hasil yang baik. Dengan demikian, kendala seperti mengenai materinya dalam 

penyampaian pelajaran yang menyebabkan muncul perilaku siswa tentang 

pemahaman pelajaran yang diberikan guru kepada siswa harus diatasi guru.14 

Imas Kurniasih dan Berlin Sani menyebutkan bahwa salah satu indikator 

dalam kompetensi pedagogik yaitu mampu merencanakan pengelolaan kelas, 

                                                             
 12 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosda Karya,2009), 97. 
 13 Kompri, Manajemen Sekolah Teori & Praktek (Bandung: Alfabeta, 2014), 146. 
 14Ibid., 144. 
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seperti mampu menentukan alokasi waktu belajar mengajar, serta mampu 

menentukan cara pengorganisasian siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar.15 Sementara itu E. Mulyasa menyebutkan bahwa salah satu 

indikator dalam kompetensi profesional adalah mengelola kelas yang meliputi 

mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran, dan menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif.16 Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru berhubungan 

dengan pengelolaan kelas. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa di MIN 2 Ponorogo terdapat 

berbagai penyimpangan diantaranya dari hasil pengamatan pada tanggal 12 

Oktober 2017 sering ditemui anak yang tidak memperhatikan saat kegiatan 

pembelajaran. Mereka ramai sendiri, ngobrol dengan teman sebangkunya, 

mengantuk, bahkan ada yang keluyuran menuju bangku temannya untuk 

menjahili temannya.  Mereka kurang memperhatikan gurunya saat guru 

mengajar, akan tetapi guru kurang mampu mengendalikan kondisi kelas 

tersebut.17 Dari sini terlihat bahwa adanya sebagian guru yang memiliki 

kemampuan pengelolaan kelas rendah. 

Dari realita di atas masalah tersebut layak diteliti, karena dalam kegiatan 

belajar mengajar masih terlihat beberapa guru yang memiliki kemampuan 

                                                             
 15 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Kupas Tuntas Kompetensi Pedagogik Teori dan Praktik 

untuk Peningkatan Kinerja dan Kualitas Guru (Jakarta: Kata Pena, 2017), 99. 
 16 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, 137. 
 17Hasil observasi pada tanggal 12 Oktober 2017. 
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pengelolaan kelas rendah. Hal tersebut perlu diselidiki dan diteliti apakah 

kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional 

berhubungan dengan pengelolaan kelas. Mengingat peran kompetensi pedagogik 

dan kompetensi profesional guru sangatlah penting dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Berangkat dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul penelitian tentang “Studi Korelasi Kompetensi Pedagogik dan 

Kompetensi Profesional Guru dengan Pengelolaan Kelas di MIN 2 Ponorogo”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindaklanjuti 

dalampenelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya 

berbagai keterbatasan yang ada baik waktu, dana, maupun jangkauan penulis, 

dalam penelitian ini tidak semua dapat ditindaklanjuti. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah pengelolaan kelas MIN 2 Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru di MIN 2 Ponorogo? 

2. Bagaimana kompetensi profesional guru di MIN 2 Ponorogo? 

3. Bagaimana pengelolaan kelas di MIN 2 Ponorogo? 
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4. Adakah korelasi antara kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional 

guru dengan pengelolaan kelas di MIN 2 Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui: 

1. Kompetensi pedagogik guru di MIN 2 Ponorogo. 

2. Kompetensi profesional guru di MIN 2Ponorogo. 

3. Pengelolaan kelas di MIN 2 Ponorogo. 

4. Korelasi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru dengan 

pengelolaan kelas di MIN 2Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji teori ilmu pendidikan yaitu 

korelasi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru dengan 

pengelolaan kelas. 

b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil penelitian 

yang telah ada serta sebagai bahan telaah pustaka penelitian selanjutnya. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

  Sebagai bahan latihan untuk mengembangkan penalaran dan 

perpaduan antara ilmu yang diterima di bangku kuliah dengan kenyataan di 

lapangan, khususnya tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional guru dengan pengelolaan kelas. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi sekolah (kepala sekolah) dalam mengetahui kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional guru MIN 2 Ponorogo. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

1) Mendorong untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional guru. 

2) Menumbuhkan wawasan berfikir dalam mengajar. 

3) Meningkatkan kualitas dalam mengajar. 

d. Bagi Siswa 

Diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan 

dalam belajar. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan garis besar penyusunan laporan yang 

bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi 

laporan. Secara garis besar laporan penelitian kuantitatif ini terdiri dari lima bab. 

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

Bab dua adalah landasan teori (kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional: pengertian kompetensi, pengertian kompetensi pedagogik, 

pengertian kompetensi profesional; pengelolaan kelas: pengertian, fungsi, tujuan, 

faktor-faktor yang mempengaruhi, komponen-komponen keterampilan, prinsip-

prinsip, pendekatan), telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir (1. Jika 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru baik, maka pengelolaan 

kelas di MIN 2 Ponorogo juga baik, 2. Jika kompetensi pedagogik dan 

kompetensi  profesional guru kurang baik, maka pengelolaan kelas di MIN 2 

Ponorogo juga kurang baik) dan pengajuan hipotesis penelitian (Ha: Ada korelasi 

yang signifikan antara kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru 

dengan pengelolaan kelas di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo.Ho: Tidak ada 

korelasi yang signifikan antara kompetensi pedagogik 

 dankompetensiprofesionalguru dengan pengelolaan kelas di MIN 2 

Ponorogo). 
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Bab tiga adalah metode penelitian yang meliputirancangan penelitian, 

populasi, dan sampel, instrumen penelitian data (IPD), teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data. 

Bab empat adalah temuan hasil penelitian yang berisi gambaran umum 

lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis,  pembahasan 

atau interpretasi atas angka statistik). 

Bab lima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat isi hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada 

kaitannya dengan variabel yang diteliti antara lain: 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Munjarofah, Jurusan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Ponorogo, dengan judul “Studi Korelasi Kompetensi Pedagogik Guru dengan 

Kemampuan Mengelola Kelas di MI Ma’arif Setono Tahun Ajaran 2010/2011”. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan: 1) Kompetensi pedagogik guru 

di MI Ma’arif Setono adalah cukup. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang 

menunjukkan prosentase tertinggi adalah kategori cukup yaitu 5 orang guru 

(41,67%), sedangkan 4 orang guru (33,33%) dalam kategori baik, dan 3 orang 

guru (25%) dalam kategori kurang. 2) Kemampuan mengelola kelas guru MI 

Ma’arif Setono adalah cukup. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang 

menunjukkan prosentase tertinggi adalah kategori cukup yaitu 5 orang guru 

(41,67%), sedangkan 4 orang guru (33,33%) dalam kategori baik, dan 3 orang 

guru (25%) dalam kategori kurang. 3) Ada korelasi positif yang signifikan antara 

kompetensi pedagogik guru dengan kemampuan mengelola kelas di MI Ma’arif 

Setono. 



13 
 

 
 

Dari skripsi yang ditulis oleh Siti Munjarofah memiliki persamaan 

dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel independennya 

kompetensi pedagogik dan pada variabel dependennya kemampuan mengelola 

kelas. Sedangkan perbedaan antara skripsi Siti Munjarofah dengan penelitian 

saya terletak pada variabel independennya, pada skripsi Siti Munjarofah variabel 

independennya hanya kompetensi pedagogik guru sedangkan penelitian saya 

variabel independennya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru 

selain itu analisis data yang dilakukan oleh Siti Munjarofah menggunakan 

korelasi sederhana sedangkan penelitian saya menggunakan korelasi berganda. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sholikah Dewi 

Setyaningrum, Jurusan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, dengan judul “Hubungan Kompetensi 

Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru dengan Motivasi Belajar Siswa 

Kelas V  MI Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar Tahun Pelajaran 2016-2017”. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan: 1) Terdapat korelasi positif yang 

signifikan antara kompetensi pedagogik guru dengan motivasi belajar siswa kelas 

V MI Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar tahun pelajaran 2016-2017, pada 

taraf signifikan 5%, dengan koefisien korelasi sekitar 0,295, yang berkategori 

tingkat korelasi rendah. 2) Terdapat korelasi positif yang signifikan antara 

kompetensi profesional guru dengan motivasi belajar siswa kelas V MI Mambaul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar tahun pelajaran 2016-2017, pada taraf signifikan 5%, 

dengan koefisien korelasi sekitar 0,488, yang berkategori tingkat korelasi sedang. 
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3) Terdapat korelasi positif yang signifikan antara kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional guru secara bersama-sama dengan motivasi belajar siswa 

kelas V MI Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar tahun pelajaran 2016-2017 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,514, yang berkategori tingkat korelasi 

sedang. Yang dikonsultasikan dengan f tabel pada taraf signifikan 5%, jika f 

hitung sebesar 9,335497562, dan f tabel sebesar 3,18, maka f hitung lebih besar 

dari f tabel, sehingga Ho ditolak, dan Ha diterima. Konstribusi atau sumbangan 

secara simultan sebesar 26,4%, adapun 73,6% ditentukan oleh variabel lain, 

seperti adanya cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan siswa, kondisi siswa, 

kondisi lingkungan siswa, dan unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. 

Dari skripsi yang ditulis oleh Sholikah Dewi Setyaningrum memiliki 

persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel 

independennya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru dan 

analisis data yang digunakan yaitu korelasi berganda. Sedangkan perbedaan 

antara skripsi Sholikah Dewi Setyaningrum dengan penelitian saya terletak pada 

variabel dependennya, pada skripsi Sholikah Dewi Setyaningrum variabel 

dependennya motivasi belajar siswa  sedangkan penelitian saya variabel 

dependennya pengelolaan kelas. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riky Budiarti, Jurusan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Ponorogo, dengan judul “Korelasi antara Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar 

dengan Hasil Belajar pada Pelajaran Matematika Siswa Kelas 3 di SDN 2 
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Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2016-2017”.   Dari hasil penelitian yang 

dilakukan ditemukan:  1) Rata-rata pengelolaan kelas di kelas 3 dengan jumlah 

siswa 28 adalah = 53,43 dan standar Deviasi = 5,4326078. Sebanyak 4 siswa 

dengan prosentase 14% memiliki kategori baik, pengelolaan kelas dengan 

frekuensi sebanyak 19 siswa dengan prosentase 68% memiliki kategori cukup 

dan untuk pengelolaan kelas dengan frekuensi 5 siswa dengan prosentase 18% 

memiliki kategori kurang. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan kelas di kelas siswa kelas 3 SDN 2 Tonatan termasuk dalam kategori 

cukup dengan prosentase 60%. 2) Rata-rata motivasi belajar di kelas 3 dengan 

jumlah siswa 28 adalah = 58 dan Standar Deviasi = 4,768725274. Sebanyak 3 

siswa dengan prosentase 11% memiliki kategori baik, motivasi belajar  dengan 

frekuensi sebanyak  22 siswa dengan prosentase 78% memiliki kategori cukup 

dan untuk motivasi belajar dengan frekuensi 3 siswa dengan prosentase 11% 

memiliki kategori kurang. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar di kelas siswa kelas 3 SDN 2 Tonatan termasuk dalam kategori 

cukup dengan prosentase 78%. 3) rata-rata hasil belajar di kelas 3 dengan jumlah 

siswa 28 adalah = 74,28 dan standar Deviasi = 8,86464949. Sebanyak 5 siswa 

dengan prosentase 18% memiliki kategori baik, hasil belajar dengan frekuensi 

sebanyak 19 siswa dengan prosentase 68% memiliki kategori cukup dan untuk 

hasil belajar dengan frekuensi 4 siswa dengan prosentase 14% memiliki kategori 

kurang. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar di kelas 

siswa kelas 3 SDN 2 Tonatan termasuk dalam kategori cukup dengan prosentase 
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68%. 4) Dari hasil perhitungan diperoleh harga rhitung=0,709 dan rtabel=0,374. 

Maka rhitung > rtabel yang artinya Ha diterima. Kesimpulannya adalah terdapat 

korelasi antara pengelolaan kelas dan motivasi belajar dengan hasil belajar pada 

mata pelajaran Matematika di kelas 3. Dimana hubungan ketiganya sebesar 

49,9% dan 50,0151% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Dari skripsi yang ditulis oleh Riky Budiarti memiliki persamaan dengan 

penelitian yang saya lakukan yaitu pada analisis data yang digunakan 

menggunakan korelasi berganda, sedangkan perbedaan antara penelitian yang 

ditulis oleh oleh Riky Budiarti dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada 

variabel independennya pengelolaan kelas dan motivasi belajar sedangkan 

penelitian saya variabel independennya kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional guru. Variabel dependen pada penelitian yang ditulis oleh Riky 

Budiarti yaitu hasil belajar, sedangkan penelitian saya pengelolaan kelas.    

 

B. Landasan Teori 

1. Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional 

a. Pengertian Kompetensi 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.” Dari uraian tersebut, nampak bahwa kompetensi 
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mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui 

pendidikan, kompetensi guru menunjuk kepada performance dan perbuatan 

rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-

tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, 

sedangkan performance merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya 

dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.18 

Menurut Syaiful Sagala, kompetensi merupakan peleburan dari 

pengetahuan (daya pikir), sikap (daya kalbu), dan keterampilan (daya pisik) 

yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dengan kata lain, kompetensi 

merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai 

dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam 

melaksanakan tugas/pekerjaannya. Dapat juga dikatakan bahwa 

kompetensi merupakan gabungan dari kemampuan, pengetahuan, 

kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang mendasari 

karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dalam menjalankan tugas atau 

pekerjaan guna mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata. Jadi, 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru untuk dapat 

melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.19 

                                                             
18 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, 25 

 19 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, 23. 
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Direktorat Tenaga Kependidikan, Dikdasmen menjelaskan bahwa 

”kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai 

yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”. Dijelaskan 

lebih lanjut bahwa”kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan dan perbuatan secara profesional dalam 

menjalankan fungsi sebagai guru”.20 

Depdiknas merumuskan definisi kompetensi sebagai pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh 

setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi 

tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan 

profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Artinya guru 

bukan saja harus pintar tapi juga pandai mentransfer ilmunya kepada 

peserta didik.21 

Inti pokok dari definisi kompetensi adalah penjelasan mengenai 

tugas-tugas pekerjaan yang dilakukan oleh individu yang berhubungan 

dengan bagaimana individu itu mengerjakan pekerjaannya.
 22 

Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. 

Seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang 

                                                             
 20 Suparlan, Menjadi Guru Efektif  (Yogyakarta: Hikayat, 2008), 93. 
 21 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran  (Bandung: Remaja rosdakarya, 2007), 6. 
 22 Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa, 57. 
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yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan 

bidang kerja yang berangkutan.23 

Berkaitan dengan guru sebagai pendidik, dalam PP No. 19 tahun 

2005 pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajar, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Sementara itu, kompetensi yang harus dimiliki pendidik (guru) 

yang terdapat dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional 

yang diperoleh melalui pendidikan profesi.24 

Dari beberapa pendapat tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

harus dimiliki dan dikuasai oleh guru, serta diaplikasikan dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 

b. Pengertian Kompetensi Pedagogik 

Pedagogik merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak, berasal 

dari kata Yunani “poaedos”,yang berarti anak laki-laki, dan “agogos” 

artinya mengantar, membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah berarti 

pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya 

                                                             
 23 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia (Jakarta: Bumi Akasara, 2012), 62.  
 24 Ibid., 67. 
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mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan 

pedagogik ialah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup 

tertentu.25  

Langeveld membedakan istilah “pedagogik” dengan istilah 

“pedagogi”. Pedagogik diartikan dengan ilmu mendidik, lebih 

menitikberatkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Suatu 

pemikiran bagaimana kita membimbing anak, mendidik anak. Sedangkan 

istilah pedagogi berarti pendidikan, yang lebih menekankan kepada praktik, 

menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan membimbing anak.26 

Pasal 10 ayat (1) menyatakan kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi.27 

Kompetensi pedagogik ialah kemampuan seorang pendidik dalam 

mengelola peserta didik meliputi:28 

1) Kemampuan dalam memahami peserta didik 

a) Memahami karakteristik perkembangan peserta didik 

b) Memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik 

                                                             
 25 Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Ilmu Mendidik), 2. 
 26 Ibid. 
 27 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan tenaga Kependidikan, 29. 
 28Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Kupas Tuntas Kompetensi Pedagogik Teori dan Praktik 

untuk Peningkatan Kinerja dan Kualitas Guru, 98. 
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c) Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dan mengenali 

perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik 

2) Kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran 

a) Mampu merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar 

b) Mampu merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran  

c) Mampu merencanakan pengelolaan kelas 

d) Mampu merencanakan model penilaian hasil belajar 

3) Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

a) Mampu membuka pelajaran 

b) Mampu mengelola kegiatan belajar mengajar 

c) Mampu berkomunikasi dengan siswa 

d) Mampu mengorganisasi kelas dan menggunakan waktu dengan baik 

e) Mampu melaksanakan penilaian selama proses belajar mengajar 

berlangsung dan melaksanakan penilaian pada akhir pelajaran 

f) Mampu menutup pelajaran 

4) Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar 

a) Mampu merancang dan melaksanakan penilaian 

b) Mampu menganalisis hasil penilaian 

c) Mampu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan kualitas 

pembelajaran selanjutnya. 

5) Kemampuan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya 
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a) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik 

b) Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi  

non-akademik 

Dengan demikian kompetensi pedagogik sangatlah penting, 

karena dengan kompetensi tersebut guru mampu mengelola peserta 

didik untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan.  

c. Pengertian Kompetensi Profesional 

Suatu pekerjaan yang bersifat profesional, memerlukan beberapa 

bidang yang harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan 

umum. Atas dasar pengertian ini, ternyata pekerjaan profesional berbeda 

dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan 

dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. 29 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 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.30 

Kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam 

menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan dan konsep-konsep dasar 

keilmuannya. Kompetensi ini merupakan jenis kompetensi yang diperoleh 

                                                             
 29 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, 14. 
 30 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, 135. 
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dan dikembangkan melalui pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman 

profesional serta dapat menghasilkan kualitas kemampuan dalam 

melaksanakan profesi.31  

Kemampuan profesional ini meliputi:32 

1) Menguasai landasan kependidikan 

a) Mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional 

b) Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat 

c) Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat 

dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar 

2) Menguasai bahan pengajaran 

a) Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah 

b) Menguasai bahan pengayaan 

3) Menyusun program pengajaran 

a) Menetapkan tujuan pembelajaran 

b) Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran 

c) Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar 

d) Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai 

e) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar 

                                                             
 31 Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa, 68. 
 32 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, 17. 



24 
 

 
 

4) Melaksanakan program pengajaran 

a) Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat 

b) Mengatur ruangan belajar 

c) Mengelola interaksi belajar mengajar 

5) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan 

a) Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran 

b) Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

profesional adalah kemampuan guru dalam memahami materi pelajaran 

yang akan diajarkan secara luas dan mendalam untuk membimbing peserta 

didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

2. Pengelolaan Kelas 

a. Pengertian Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. 

Pengelolaan sendiri akar katanya adalah “kelola”. Istilah lain dari kata 

pengelolaan adalah “manajemen”. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha 

yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran atau 

kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran.33 

Manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan untuk 

mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau 

meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan, mengembangkan 

                                                             
 33 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2012), 297. 
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hubungan interpersonal dan iklim sosio emosional yang positif serta 

mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif dan 

produktif.34 

Pengelolaan kelas adalah totalitas kemampuan guru dan wali kelas 

dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan demi 

membudayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang 

seluas-luasnya kepada guru untuk melakukan kegiatan yang kreatif dan 

terarah sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara 

efisien untuk melakukan kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum 

dan perkembangan siswa.35 Dengan demikian manajemen kelas merupakan 

kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk 

melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama orang 

lain atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara 

produktif, efektif dan efisien.36 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan kelas adalah kemampuan atau keterampilan guru dalam 

menciptakan dan mempertahankan iklim pembelajaran yang kondusif. 

Dalam pembelajaran, pengelolaan kelas sangat penting dilakukan karena 

                                                             
 34 Mulyadi,Classroom Management Mewujudkan Suasana Kelas yang Menyenangkan bagi 

Siswa (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 4. 
 35 Kompri, Manajemen Sekolah Teori & Praktek, 143. 
 36 Ade Rukmana dan Asep Suryana, Pengelolaan Kelas (Bandung: UPI Press, 2006), 27. 
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dengan pengelolaan kelas, kegiatan belajar mengajar akan berlangsung 

efektif. 

b. Fungsi Pengelolaan Kelas 

Fungsi-fungsi manajerial yang harus dilakukan oleh guru meliputi:37 

1) Merencanakan 

Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai 

atau diraih di masa depan. Dalam organisasi merencanakan adalah 

suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah, tujuan 

dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan 

metode/teknik yang tepat. 

2) Mengorganisasikan 

Mengorganisasikan berarti: (a) menentukan sumber daya dan kegiatan 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (b) merancang dan 

mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang mampu 

membawa organisasi pada tujuannya, (c) menugaskan seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu tanggung jawab tugas dan fungsi tertentu, 

(d) mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan 

dengan keleluwasaan melaksanakan tugas. Dengan rincian tersebut, 

manajer membuat suatu struktur formal yang dapat dengan mudah 

                                                             
 37 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen 

Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), 114. 
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dipahami orang dan menggambarkan suatu posisi dan fungsi seseorang 

di dalam pekerjaannya. 

3) Memimpin 

Seorang pemimpin dalam melaksanakan amanatnya apabila ingin 

dipercaya dan diikuti harus memiliki sifat kepemimpinan yang 

senantiasa dapat menjadi pengarah yang didengar ide dan 

pemikirannya oleh para anggota organisasi. Hal ini tidak semata mata 

mereka cerdas membuat keputusan tetapi dibarengi dengan memiliki 

kepribadian yang dapat dijadikan suri tauladan. 

4) Mengendalikan 

Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas 

sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses 

pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu: (a) menetapkan 

standar kinerja, (b) mengukur kinerja, (c) membandingkan unjuk kerja 

dengan standar yang telah ditetapkan, (d) mengambil tindakan korektif 

saat terdeteksi penyimpangan. 

c. Tujuan Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru sudah barang tentu 

mempunyai tujuan.38 Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah 

terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum tujuan pengelolaan 

                                                             
 38 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, 302. 
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kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar 

siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas.39 

Semua komponen keterampilan mengelola kelas mempunyai 

tujuan yang baik untuk anak didik maupun guru, yaitu:40 

1) Untuk anak didik 

a) Mendorong anak didik mengembangkan tangung jawab individu 

terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri 

sendiri. 

b) Membantu anak didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan 

tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan 

suatu peringatan dan bukan kemarahan. 

c) Membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam 

tugas dan pada kegiatan yang diadakan. 

2) Untuk Guru 

a) Mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan 

pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. 

b) Menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan dalam 

memberi petunjuk secara jelas kepada anak didik. 

c) Mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah 

laku anak didik yang mengganggu. 

                                                             
 39Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 178. 
 40 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan 

Teoritis Psikologis, 147.  
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d) Memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat 

digunakan dalam hubungannya dengan masalah tingkah laku anak 

didik yang muncul di dalam kelas. 

Menurut dirjen Dikdasmen yang menjadi tujuan pengelolaan kelas 

adalah:41 

1) Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar 

maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik 

untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 

2) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi 

terwujudnya interaksi pembelajaran. 

3) Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang 

mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan 

lingkungan sosial, emosional dan intelektual siswa dalam kelas. 

4) Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, 

emosional, budaya serta sifat-sifat individunya. 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Kelas 

Dalam mewujudkan pengelolaan kelas yang baik, terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhinya, di antaranya:42 

 

 

                                                             
 41 Kompri, Manajemen Sekolah Teori & Praktek, 143. 
 42Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme  Guru, 248. 
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1) Kondisi fisik 

Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting 

terhadap hasil pembelajaran. lingkungan fisik yang menguntungkan 

dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatnya intensitas 

proses pembelajaran dan mempunyai pengaruh positif terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran. Lingkungan fisik yang dimaksud 

meliputi: 

a) Ruang tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua siswa 

bergerak leluasa tidak berdesak-desakan dan saling mengganggu 

antara siswa  yang satu dengan yang lainnya pada saat melakukan 

aktivitas belajar. 

b) Pengaturan tempat duduk 

Dalam mengatur tempat duduk yang penting adalah 

memungkinkan terjadinya tatap muka, dengan demikian guru 

dapat mengontrol tingkah laku siswa. 

c) Ventilasi dan pengaturan cahaya 

Suhu, ventilasi dan penerangan (kendati guru pun sulit mengatur 

karena sudah ada) adalah aset penting untuk terciptanya suasana 

belajar yang nyaman. 
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d) Pengaturan penyimpanan barang-barang 

Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang 

mudah dicapai bila diperlukan dan akan dipergunakan bagi 

kepentingan belajar. 

2) Kondisi sosio-Emosional 

Kondisi sosio emosional dalam kelas akan mempunyai 

pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, 

kegairahan siswa dan efektivitas tercapainya tujuan pengajaran. 

Kondisi sosio emosional tersebut meliputi: 

a) Tipe kepemimpinan 

Peranan guru dan tipe kepemimpinan guru akan mewarnai suasana 

emosional di dalam kelas. Apakah guru melaksanakan 

kepemimpinannya dengan demokratis, otoriter, atau adaptif. 

Kesemuanya itu memberikan dampak kepada peserta didik. 

b) Sikap guru 

Sikap guru dalam menghadapi peserta didik yang melanggar 

peraturan sekolah hendaknya tetap sabar, dan tetap bersahabat 

dengan satu keyakinan bahwa tingkah laku peserta didik akan 

dapat diperbaiki. Kalaupun guru terpaksa membenci, bencilah 

tingkah lakunya bukan membenci peserta didiknya. 
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c) Suara guru 

Suara guru walaupun bukan faktor yang besar, turut  

mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. suara yang 

melengking tinggi atau senantiasa tinggi atau malah terlalu rendah 

sehingga tidak terdengar oleh peserta didik akan mengakibatkan 

suasana gaduh, bisa jadi membosankan sehingga pelajaran 

cenderung tidak diperhatikan. 

d) Pembinaan hubungan baik (raport) 

Pembinaan hubungan baik (raport) antara guru dan peserta didik 

dalam pengelolaan kelas merupakan hal yang sangat penting. 

Dengan demikian, diharapkan peserta didik gembira, penuh gairah 

dan semangat, bersikap optimistik, realistik dalam kegiatan belajar 

yang sedang dilakukannya serta terbuka terhadap hal-hal yang ada 

pada dirinya. 

3) Kondisi Organisasional 

Secara umum faktor kondisi organisasional yang 

 mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua golongan yaitu: 

a) Faktor internal peserta didik 

Berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. 

Kepribadian peserta didik dengan ciri-ciri khasnya masing-

masing, menyebabkan peserta didik berbeda dari peserta didik 

lainnya secara individual. Perbedaan secara individual ini dilihat 
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dari berbagai aspek, misalnya perbedaan biologis, intelektual, dan 

psikologi. 

b) Faktor ekstern peserta didik 

Berkaitan dengan suasana lingkungan belajar, penempatan dan 

pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik, dan 

sebagainya. Semakin banyak jumlah peserta didik di kelas, akan 

cenderung lebih mudah munculnya konflik yang menyebabkan 

ketidaknyamanan, begitupun sebaliknya.  

Menciptakan suasana belajar yang menggairahkan, perlu 

memperhatikan pengaturan/penataan ruang kelas/belajar. Penyusunan 

dan pengaturan ruang belajar hendaknya memungkinkan anak didik 

duduk berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara leluasa. 

Dalam penataan ruang kelas, pengaturannya bisa berdasarkan tujuan 

pengajaran, waktu yang tersedia, dan kepentingan pelaksanaan cara 

belajar siswa aktif, antara lain: 43  

1) Pengaturan tempat duduk 

Tempat duduk mempengaruhi anak didik dalam belajar. Bila 

tempat duduk bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, tidak 

berat, bundar, persegi empat panjang, dan sesuai dengan postur 

tubuh anak didik, maka anak didik dapat belajar dengan baik dan 

                                                             
 43 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan 

Teoritis Psikologis, 174.  
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tenang. Ada beberapa bentuk formasi tempat duduk yang dapat 

digunakan sesuai kebutuhan. 

2) Pengaturan alat-alat peraga 

Diantara alat-alat peraga di kelas yang harus diatur adalah sebagai 

berikut: 

a) Perpustakaan sekolah 

b) Alat peraga/media pengajaran 

c) Papan tulis, kapur tulis, dan lain-lain 

d) Papan presensi anak didik 

3) Penataan keindahan dan kebersihan kelas 

a) Hiasan dinding 

b) Penempatan lemari 

c) Pemeliharaan kebersihan 

4) Ventilasi dan tata cahaya 

e. Komponen-komponen Keterampilan Manajemen Kelas 

Komponen-komponen keterampilan manajemen kelas pada 

umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu keterampilan yang 

berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar 

yang optimal (bersifat preventif) dan keterampilan yang berhubungan 

dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal.44 

 

                                                             
 44 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme  Guru, 251. 
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1) Keterampilan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar 

a) Menunjukkan sikap tanggap 

Guru memperlihatkan sikap positif terhadap setiap perilaku 

yang muncul dari peserta didik dan memberikan berbagai 

tanggapan secara proporsional terhadap perilaku tersebut, 

dengan maksud tidak menyudutkan kondisi peserta didik serta 

memunculkan perilaku susulan yang kurang baik. 

b) Membagi perhatian 

Kelas diisi oleh peserta didik yang bervariasi, akan tetapi 

sejumlah peserta didik memiliki keterbatasan tertentu yang 

membutuhkan perhatian khusus. Namun demikian, perhatian 

guru tidak boleh terfokus pada satu peserta didik atau satu 

kelompok tertentu saja yang dapat menimbulkan 

kecemburuan, perhatian guru harus terbagi dengan merata.  

c) Memusatkan perhatian kelompok 

Munculnya kelompok internal di kelas, atau pengelompokan 

karena disengaja oleh guru dalam kepentingan pembelajaran 

membutuhkan kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan 

perilakunya, terutama ketika kelompok perhatiannya harus 

terpusat pada tugas yang harus diselesaikan. 
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d) Memberi petunjuk dengan jelas 

Untuk mengarahkan kelompok ke dalam pusat perhatian 

seperti dijelaskan sebelumnya, serta untuk memudahkan 

peserta didik dalam menjalankan tugas yang dibebankan 

kepadanya, maka tugas guru adalah menyampaikan setiap 

pelaksanaan tugas-tugas tersebut sebagai petunjuk 

pelaksanaan yang harus dilaksanakan peserta didik secara 

bertahap dan jelas, sehingga peserta didik akan mudah 

memahami. 

e) Menegur 

Permasalahan bisa terjadi dalam hubungan yang terbangun, 

baik antar peserta didik, maupun antara guru dengan peserta 

didik. permasalahan dalam hubungan tersebut bisa terjadi 

dalam konteks pembelajaran, sehingga guru sebagai 

pemegang kendali kelas harus mampu memberikan teguran 

yang sesuai dengan beban permasalahan yang terjadi serta 

menyesuaikan dengan tugas dan perkembangan peserta didik. 

teguran yang disampaikan guru kepada peseta didik 

hendaknya tidak memberikan efek penyerta yang dapat 

menimbulkan ketakutan bagi peserta didik, namun justru 

memberikan kesadaran. 
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f) Memberikan penguatan 

Penguatan merupakan upaya yang diarahkan guru agar 

prestasi dan perilaku yang baik dapat dipertahankan oleh 

peserta didik atau bahkan mungkin ditingkatkan dan dapat 

ditularkan kepada peserta didik lainnya. Penguatan yang 

dimaksud dapat berupa pemberian hadiah (reward) yang 

bersifat moril maupun materil namun tidak berlebihan. 

2) Keterampilan pengendalian kondisi belajar 

a. Memodifikasi tingkah laku 

Modifikasi tingkah laku adalah menyesuaikan bentuk-bentuk 

tingkah laku ke dalam tuntutan kegiatan pembelajaran 

sehingga tidak muncul prototype pada diri peserta didik 

tentang peniruan perilaku yang kurang baik. 

b. Pengelolaan kelompok 

Kelompok belajar di kelas merupakan bagian dari pencapaian 

tujuan pembelajaran dan strategi yang diterapkan oleh guru. 

Kelompok juga bisa muncul secara informal seperti teman 

bermain, teman seperjalanan, teman karena gender dan lain-

lain. Untuk kelancaran pembelajaran dan pencapaian tujuan 

pembelajaran, maka kelompok yang ada di kelas itu harus di 

kelola dengan baik oleh guru.   
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c. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang 

menimbulkan masalah 

Permasalahan memiliki sifat akan selalu ada (perennial) dan 

memberikan efek berkelanjutan (nurturan effect), oleh karena 

itu permasalahan akan muncul di dalam kelas, yang berkaitan 

degan interaksi dan akan diikuti oleh dampak pengiring yang 

besar bila tidak diselesaikan secepatnya. Guru harus dapat 

mendeteksi permasalahan yang muncul serta secepatnya 

mampu mengambil langkah-langkah penyelesaian, sehingga 

permasalahan tersebut akan cepat teratasi. 

f. Prinsip-prinsip Pengelolaan Kelas 

Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam 

pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas dapat 

dipergunakan. Maka adalah penting bagi guru untuk mengetahui dan 

menguasai prinsip-prinsip pengelolaan kelas.
 45 

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas sebagai berikut:46 

1) Hangat dan antusias 

Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu 

menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan 

berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. 

                                                             
 45 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 185. 
 46 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan 

Teoritis Psikologis, 148. 
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2) Tantangan 

Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang 

menantang akan meningkatkan gairah dan menarik perhatian anak 

didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinkan 

munculnya tingkah laku yang menyimpang. 

3) Bervariasi 

Pengaturan alat atau media, alat bantu, gaya mengajar, dan pola 

interaksi akan mengurangi munculnya gangguan dan meningkatkan 

perhatian anak didik. Apalagi bila penggunaan bervariasi, sesuai 

dengan kebutuhan sesaat, merupakan kunci tercapainya 

pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan 

4) Keluwesan 

Keluwesan tingkah laku untuk mengubah strategi mengajar dapat 

mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada anak didik 

serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. 

5) Penekanan pada hal-hal yang positif 

Penekanan pada hal-hal yang positif, yaitu penekanan yang 

dilakukan guru terhadap tingkah laku anak didik yang positif. 

Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penbuatan 

positif dan kesadaran. Guru untuk menghindari kesalahan yang 

dapat mengganggu jalannya proses interaksi edukatif. 

 



40 
 

 
 

6) Penanaman disiplin diri 

Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat 

mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya 

mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri dan 

menjadi teladan dalam pengendalian diri dan pelaksanaan 

tanggung jawab.  

g. Pendekatan dalam Pengelolaan Kelas 

Terdapat berbagai pendekatan dalam manajemen kelas, yaitu:47 

1) Pendekatan kekuasaan 

Peranan guru disini adalah untuk menciptakan dan 

mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan yang 

diterapkan guru dilandasi oleh kekuasaan norma yang mengikat 

untuk ditaati oleh seluruh individu yang ada di kelas. Dengan 

demikian fungsi guru sebagai individu yang berkuasa di dalam 

kelas perlu dipahami dan diterapkan dengan baik, agar peserta 

didik dapat mencapai tujuan belajar dan pembelajaran yang baik. 

2) Pendekatan ancaman 

Pendekatan ancaman di dalam kelas dapat diimplementasikan 

melalui papan larangan, sindiran saat belajar, dan paksaan kepada 

peserta didik yang membantah, yang semuanya ditujukan agar 

peserta didik mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. Peranan 

                                                             
 47 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme  Guru, 235. 
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guru dalam pendekatan ancaman di kelas adalah memberikan 

kesadaran dan efek jera kepada peserta didik agar ia mampu belajar 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

3) Pendekatan kebebasan 

Pendekatan kebebasan dalam manajemen kelas dipahami sebagai 

suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa memiliki 

kebebasan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ia 

pahami dan ia inginkan, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. 

Peranan guru adalah mengusahakan dengan semaksimal mungkin 

bahwa kebebasan peserta didik merupakan prioritas dalam proses 

belajar mengajar dan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas.  

4) Pendekatan resep 

Pendekatan resep (cook book) dalam manajemen kelas 

dilaksanakan dengan memberi satu daftar yang dapat 

menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh 

dikerjakan oleh uru dalam mereaksi semua masalah atau situasi 

yang terjadi di dalam kelas. 

5) Pendekatan pengajaran 

Pendekatan pengajaran dalam manjemen kelas didasarkan atas 

suatu anggapan bahwa pengajaran yang baik akan mampu 

mencegah munculnya masalah yang disebabkan oleh peserta didik 

di dalam kelas.  



42 
 

 
 

6) Pendekatan perubahan tingkah laku 

Pendekatan perubahan tingkah laku dalam manajemen kelas 

diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku 

peserta didik di dalam kelas. Peranan guru adalah mengembangkan 

tingkah laku peserta didik yang baik, dan mencegah tingkah laku 

yang kurang baik. 

7) Pendekatan sosio emosional 

Pendekatan sosio emosional dalam manajemen kelas akan tercapai 

secara optimal apabila hubungan antar pribadi yang baik 

berkembang di dalam kelas. Dalam hal ini, guru merupakan kunci 

dalam pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang baik melalui 

pemeliharaan hubungan antar pribadi di kelas, baik antara guru 

dengan peserta didik maupun antar peserta didik. 

8) Pendekatan kerja kelompok 

Pendekatan kerja kelompok dalam manajemen kelas memandang 

peran guru sebagai pencipta terbentuknya kelompok belajar yang 

ada di kelas. Kelompok belajar tersebut membutuhkan 

keterampilan guru untuk menerapkan strategi dalam penciptaan 

kelompok belajar yang produktif dan efektif. 
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9) Pendekatan elektis dan pluralistik 

Pendekatan elektis disebut juga dengan pendekatan pluralistik, 

yaitu pengelolaan kelas dengan memanfaatkan berbagai macam 

pendekatan dalam rangka menciptakan dan mempertahankan 

kondisi belajar yang efektif dan efisien. 

10) Pendekatan teknologi dan informasi 

Pendekatan teknologi dan informasi dalam manajemen kelas 

berasumsi bahwa pembelajaran tidak cukup hanya dengan kegiatan 

ceramah dan transfer pengetahuan semata, bahwa pembelajaran 

yang modern perlu memanfaatkan penggunaan teknologi dan 

informasi di dalam kelas.  

3. Korelasi Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru 

dengan Pengelolaan Kelas 

Di dalam proses belajar mengajar terdapat dua masalah yang turut 

menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar, yaitu masalah 

pengajaran dan masalah manajemen kelas. Masalah pengajaran itu akan 

berhasil, dalam arti tercapainya tujuan-tujuan pengajaran akan sangat 

tergantung pada masalah managemen kelas. Dengan kata lain, masalah 

managemen kelas itu perlu diatur sedemikian rupa sehingga dapat 
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menciptakan atau mempertahankan kondisi optimal yang memungkinkan 

terjadinya proses belajar mengajar yang kondusif.48 

Persyaratan utama yang harus dipenuhi bagi berlangsungnya proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien adalah tersedianya guru dan dosen 

(pendidik) yang mampu memenuhi pengelolaan kelas yang efektif. 

Pengelolaan kelas merupakan masalah tingkah laku yang kompleks, dan 

pendidik harus mampu menciptakan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan bermutu. Kualitas proses 

dan hasil pembelajaran ditentukan di kelas, untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang optimal diperlukan guru atau dosen yang mampu memenej 

atau mengelola kelas dengan baik.49 

Untuk mengajar suatu kelas guru dituntut mampu mengelola kelas, 

yakni menyediakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya proses 

belajar mengajar. Kalau belum kondusif, guru harus berusaha seoptimal 

mungkin untuk membenahinya.50  

Dari hal di atas guru mempunyai tugas yang harus dilakukan dalam 

melaksanakan pembelajaran, oleh sebab itu sudah selayaknya guru 

mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan 

tanggungjawabnya. 

                                                             
 48 Mulyadi,Classroom Management Mewujudkan Suasana Kelas yang Menyenangkan bagi 

Siswa, 1. 
 49 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, 297. 
 50 Sardiman, Interaksi dan Motivasi belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 169.  
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Menurut Peraturan Menteri Pendidikan nasional republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru, macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga 

guru, antara lain kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial 

yang diperoleh melalui pendidikan profesi.51 Guru yang kompeten akan lebih 

mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan 

akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga belajar para siswa berada 

pada tingkat optimal.52 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional guru sangat berkaitan erat dengan 

pengelolaan kelas.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research yang dikutip oleh 

Sugiyono mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah penting. Kriteria utama agar suatu kerangka 

pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur-alur pikiran yang logis 

dalam membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan kesimpulan berupa 

hipotesis. Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar 

variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya 

                                                             
 51 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 

Guru (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2013), 99.  
 52 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, 36. 
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dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang 

hubungan antar variabel yang diteliti.  Sintesa tentang hubungan antar variabel 

tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.53 

Berangkat dari landasan teori di atas, maka kerangka berfikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Jika kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru baik, maka 

pengelolaan kelas di MIN 2 Ponorogo juga baik. 

2. Jika kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru kurang baik, 

maka pengelolaan kelas di MIN 2 Ponorogo kurang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Menurut Janes E. Greighton, hipotesis merupakan sebuah dugaan tentatif 

atau sementara yang memprediksi situasi yang akan diamati. Sedangkan secara 

umum hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya 

masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan 

pustaka.54 

Karena hipotesis merupakan kebenaran yang masih harus diteliti dengan 

penelitian lanjut, maka dari kerangka berpikir di atas, hipotesis yang saya ajukan 

adalah: 

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

(Bandung: Alfabeta, 2011), 91.  
 54 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 63. 
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Ha: Ada korelasi yang signifikan antara kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional guru dengan pengelolaan kelas di MIN  2 Ponorogo. 

Ho: Tidak ada korelasi yang signifikan antara kompetensi pedagogik  dan 

kompetensi profesional guru dengan pengelolaan kelas di MIN 2 Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka 

digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu.55 Sedangkan jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional, yakni penelitian yang 

ditujukan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel-variabel 

yang lain.56 Berdasarkan rumusan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, yang bersifat korelasional yang menghubungkan 3 variabel. Teknik 

analisa korelasional adalah teknik analisis statistik yang mempelajari mengenai 

hubungan antara dua variabel atau lebih.57 Variabel pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.58 Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru sebagai variabel 

bebas (independen) merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel dependen (pengelolaan kelas). 

                                                             
55 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 7. 

 56 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 

56. 
 57 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 104. 
 58 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,  

60. 
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2. Pengelolaan kelas (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional). 

 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi penelitian 

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh 

subjek atau objek itu.59  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru MIN 2 Ponorogo 

yang berjumlah 16 guru. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharsimi 

Arikunto yang menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Apabila seorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada 

dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.60 Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian populasi, 

yakni apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. 

                                                             
 59 Ibid., 117. 
 60 Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), 14. 
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2. Sampel Penelitian 

Menurut S. Margono, sampel adalah sebagian dari populasi sebagai 

contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.61 Dalam 

pengambilan sampel ini, penelitian menggunakan teknik sampling jenuh. 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan apabila jumlah populasi relatif 

kecil, yaitu kurang dari 100 orang.62 Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah semua yang menjadi anggota di dalam populasi dari 

penelitian yaitu seluruh guru MIN 2 Ponorogo yang berjumlah 16 orang.   

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.63 Adapun data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data tentang kompetensi pedagogik guru MIN 2 Ponorogo. 

2. Data tentang kompetensi profesional guru MIN 2 Ponorogo. 

3. Data tentang pengelolaan kelas MIN 2 Ponorogo. 

 

                                                             
 61 S. Margono, Metodologi Pendidikan Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 121. 
 62 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 124. 
 63 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 112. 
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Tabel. 3. 1 Kisi-Kisi  Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 

Variabel  

Penelitian 

Sub Variabel Indikator No. Item 

Angket  

Korelasi 

Kompetensi 

Pedagogik 

dan 

Kompetensi 

Profesional 

Guru 

dengan 

Pengelolaan 

Kelas di 

MIN 2 

Ponorogo 

Kompetensi 

Pedagogik 

(X1) 

 

1. Kemampuan 

dalam 

memahami 

peserta didik. 

 
 

 

a.  Memahami karakteristik 

perkembangan peserta didik 

1, 2 

b.  Memahami prinsip-prinsip 

perkembangan kepribadian 

peserta didik 

3, 4 

c.  Mampu mengidentifikasi 

bekal ajar awal peserta 

didik dan mengenali 

perbedaan potensi yang 

dimiliki peserta didik 

5, 6 

2. Kemampuan 

dalam 

membuat 

perencanaan 

pembelajaran. 

 

a. Mampu merencanakan 

pengelolaan kegiatan 

belajar mengajar 

7, 8, 9, 

10 

b. Mampu merencanakan 

pengorganisasian bahan 

pembelajaran 

11, 12 

c. Mampu merencanakan 

penggunaan media dan 

sumber pengajaran sarana 

yang bisa digunakan untuk 

mempermudah pencapaian 

kompetensi 

13, 14 

d. Mampu merencanakan 

pengelolaan kelas 

15, 16 

e. Mampu merencanakan 

model penilaian hasil 

belajar 

17, 18 

3. Kemampuan 

melaksanakan 

pembelajaran 

yang mendidik 

dan dialogis. 

a. Mampu membuka pelajaran 19, 20, 

21,  

b. Mampu mengelola kegiatan 

belajar mengajar 

22, 23, 

24, 25, 

26, 27, 

28 

c. Mampu berkomunikasi 

dengan siswa 

29, 30, 

31, 32 
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Judul 

Penelitian 

Variabel  

Penelitian 

Sub Variabel Indikator No. Item 

Angket  

d. Mampu mengorganisasi 

kelas dan menggunakan 

waktu dengan baik 

33, 34 

e. Mampu melaksanakan 

penilaian selama proses 

belajar mengajar 

berlangsung dan 

melaksanakan penilaian 

pada akhir pelajaran 

35, 36  

f. Mampu menutup pelajaran 37, 38, 

39 

4 Kemampuan 

dalam 

mengevaluasi 

hasil belajar. 

 

a. Mampu merancang dan 

melaksanakan penilaian 

40, 41, 

42 

b. Mampu menganalisis hasil 

penilaian 

43, 44 

c. Mampu memanfaatkan 

hasil penilaian untuk 

perbaikan kualitas 

pembelajaran selanjutnya 

45, 46 

5 Kemampuan 

mengembangk

an peserta 

a. Memfasilitasi peserta didik 

untuk mengembangkan 

potensi akademik 

47, 48 
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Judul 

Penelitian 

Variabel  

Penelitian 

Sub Variabel Indikator No. Item 

Angket  

didik untuk 

mengaktualisa

sikan berbagai 

potensi yang 

dimilikinya. 

(Imas 

Kurniasih dan 

Berlin Sani, 

Kupas Tuntas 

Kompetensi 

Pedagogik 

Teori dan 

Praktik Untuk 

Peningkatan 

Kinerja dan 

Kualitas 

Guru) 

b. Mampu memfasilitasi 

peserta didik untuk 

mengembangkan potensi  

non-akademik 

49, 50 

Kompetensi 

Profesional 

(X2) 

 

1. Menguasai 

landasan 

kependidikan 

 

a. Mengenal tujuan 

pendidikan untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional 

1, 2, 3, 4 

b. Mengenal fungsi sekolah 

dalam masyarakat 

5, 6, 7 

c. Mengenal prinsip-prinsip 

psikologi pendidikan yang 

dapat dimanfaatkan dalam 

proses belajar mengajar 

8, 9, 10 

2. Menguasai 

bahan 

pengajaran 

a. Menguasai bahan 

pengajaran kurikulum 

pendidikan dasar dan 

menengah 

11, 12, 

13, 14 

b. Menguasai bahan 

pengayaan 

15, 16 

3. Menyusun 

program 

a. Menetapkan tujuan 

pembelajaran 

17, 18, 

19 
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Judul 

Penelitian 

Variabel  

Penelitian 

Sub Variabel Indikator No. Item 

Angket  

pengajaran b. Memilih dan 

mengembangkan bahan 

pembelajaran 

20, 21 

c. Memilih dan 

mengembangkan strategi 

belajar mengajar  

22, 23, 

24 

d. Memilih dan 

mengembangkan media 

pengajaran yang sesuai 

25, 26, 

27, 28 

e. Memilih dan 

memanfaatkan sumber 

belajar 

29, 30 

4. Melaksanakan 

program 

pengajaran 

a. Menciptakan iklim belajar 

mengajar yang tepat 

31, 32, 

33, 34 

b. Mengatur ruangan belajar 35, 36, 

37 

c. Mengelola interaksi belajar 

mengajar 

38, 39, 

40, 41, 

42 

5. Menilai hasil 

dan proses 

belajar 

mengajar yang 

telah 

dilaksanakan 

(Moh. Uzer 

Usman, 

Menjadi Guru 

Profesional) 

a. Menilai prestasi murid 

untuk kepentingan 

pengajaran 

43, 44, 

45, 46, 

47 

b. Menilai proses belajar 

mengajar yang telah 

dilaksanakan 

48, 49 

Pengelolaan 

Kelas (Y) 
1. Keterampilan 

penciptaan dan 

pemeliharaan 

kondisi belajar 

yang optimal. 

a. Menunjukkan sikap 

tanggap 

1, 2, 3 

b. Membagi perhatian 4, 5, 6 

c. Memusatkan perhatian 

kelompok 

7, 8 

d. Memberikan petunjuk 

dengan jelas 

9 

e. Menegur 10, 11 

f. Memberikan penguatan 12, 13, 
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Judul 

Penelitian 

Variabel  

Penelitian 

Sub Variabel Indikator No. Item 

Angket  

14 

2. Keterampilan 

pengendalian 

kondisi belajar 

yang optimal. 

(Donni Juni 

Priansa, Kinerja 

dan 
Profesionalisme  

Guru ) 

a. Memodifikasi tingkah laku 15, 16 

b. Pengelolaan kelompok 17, 18, 

19, 20, 

21 

c. Menemukan dan 

memecahkan tingkah laku 

yang menimbulkan 

masalah 

22, 23, 

24, 25 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya.64 Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Angket 

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.65 Dalam penelitian ini, angket 

yang berupa pertanyaan digunakan untuk memperoleh data tentang 

                                                             
 64 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 

159. 
 65 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 199. 
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kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru beserta pengelolaan 

kelas MIN 2 Ponorogo. 

Angket yang digunakan adalah angket tertutup. Adapun skala 

pengukuran menggunkan model skla Likert. Skala Likert umumnya 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok tentang fenomena sosial.66 Adapun jenis angket yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jenis angket tertutup, yaitu kuesioner yang 

disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga responden 

hanya memilih salah satu jawaban yang tersedia. 

Dengan skala Likert variabel yang akan diukur dijabarkan melalui 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Umumnya skala Likert menggunakan pertanyaan tertutup dengan 5 alternatif 

jawaban. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 pilihan 

jawaban. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bias kecenderungan pilihan di 

tengah (netral).67 

Pengumpulan data dengan angket menggunakan jawaban yang 

mengacu pada skala Likert sebagai berikut
68

:  

 

 

 

 

                                                             
 66 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif , 169. 
 67 Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 79. 
 68 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 134. 
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Tabel. 3. 2 Skor Alternatif Jawaban 

Selalu 4 

Sering 3 

Kadang-kadang 2 

Tidak Pernah 1 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis/gambar.69 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang profil sekolah, 

sejarah, letak geografis, struktur organisasi, data tentang guru, siswa, sarana 

dan prasarana yang ada di MIN 2 Ponorogo.  

 

E. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang telah 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan.70 Langkah ini diperlukan karena tujuan 

dari analisis data adalah menyusun dan menginterpretasikan data (kuantitatif) 

yang sudah diperoleh.71 

                                                             
 69 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian, 221. 
 70 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 207.  

71 Bambang Prasetio dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan 

Aplikasi (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 170. 
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Karena data dalam penelitian ini adalah kuantitatif, maka teknik analisis 

data menggunakan statistik. Adapun analisa dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis Data Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Data dalam suatu penelitian perlu diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur 

apa yang akan diukur, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu 

alat ukur tes, maka tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau 

semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang 

valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur.72 

Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat maka 

pengolahan dan analisis data ini menggunakan bantuan komputer 

program SPSS versi 16.0 for windows. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor item pertanyaan hasil uji coba dengan skor total 

menggunakan metode korelasi product moment. 

Kriteria dari validitas setiap item pertanyaan adalah apabila 

koefisien korelasi rhitung positif dan lebih besar atau sama dengan rtabel 

maka item tersebut dikatakan valid dan sebaliknya apabila rhitung negatif 

                                                             
 72 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 173. 



59 
 

 
 

atau lebih kecil dari rtabel maka item tersebut dikatakan tidak valid 

(drop). Selanjutnya apabila terdapat item-item pertanyaan yang tidak 

memenuhi kiteria validitas (tidak valid), maka item tersebut akan 

dikeluarkan dari angket. Nilai rtabel yang digunakan untuk subyek (N) 

sebanyak 10 adalah mengikuti ketentuan df=N-2, berarti 10-2=8 dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% maka diperoleh rtabel = 0,632.73 

Pada uji validitas instrumen ini peneliti mengambil sampel guru 

MI Nurul Dholam Lembeyan Magetan sebanyak 10 orang. Dari hasil 

perhitungan validitas item instrumen sebanyak 50 item soal variabel 

kompetensi pedagogik, ternyata terdapat 31 item soal yang dinyatakan 

valid yaitu nomor 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 

28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, dan 50, tercantum 

pada skor jawaban angket.74. Hasil perhitungan validitas butir soal 

instrumen penelitian variabel kompetensi pedagogik juga diketahui.75  

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini.  

Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Kompetensi Pedagogik 

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

Kompetensi 

Pedagogik 

1 0,886 0,632 Valid 

2 0,076 0,632 Drop 

3 0,891 0,632 Valid 

4 0,367 0,632 Drop 

                                                             
73 Andhita Desi Wulandari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 95. 
74 Lampiran 3 
75 Lampiran 4 
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Variabel  No. Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

5 0,700 0,632 Valid 

6 0,883 0,632 Valid 

7 0,359 0,632 Drop 

8 -0,177 0,632 Drop 

9 0,848 0,632 Valid 

10 0,893 0,632 Valid 

11 0,816 0,632 Valid 

12 0,076 0,632 Drop  

13 0,808 0,632 Valid 

14 -0,219 0,632 Drop 

15 0,700 0,632 Valid 

16 0,795 0,632 Valid 

17 0,076 0,632 Drop 

18 0,886 0,632 Valid 

19 0,808 0,632 Valid 

20 0,891 0,632 Valid 

21 0,335 0,632 Drop 

22 0,698 0,632 Valid 

23 0,764 0,632 Valid 

24 0,076 0,632 Drop 

25 -0,038 0,632 Drop 

26 0,795 0,632 Valid 

27 0,401 0,632 Drop 

28 0,848 0,632 Valid 

29 0,049 0,632 Drop 

30 0,816 0,632 Valid 

31 0,269 0,632 Drop 

32 0,808 0,632 Valid 

33 0,848 0,632 Valid 

34 0,893 0,632 Valid 

35 0,539 0,632 Drop 

36 0,893 0,632 Valid 

37 0,139 0,632 Drop 

38 0,698 0,632 Valid 

39 0,808 0,632 Valid 

40 0,297 0,632 Drop 

41 0,700 0,632 Valid 

42 0,883 0,632 Valid 

43 0,878 0,632 Valid 

44 0,098 0,632 Drop 
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Variabel  No. Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

45 0,878 0,632 Valid 

46 0,795 0,632 Valid 

47 0,424 0,632 Drop 

48 0,891 0,632 Valid 

49 0,169 0,632 Drop 

50 0,886 0,632 Valid 

 

Untuk variabel kompetensi profesional guru, dari jumlah 49 item 

soal ada 30 item soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 46, 

47, 48, dan 49, tercantum pada skor jawaban angket.76. Hasil 

perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian variabel 

kompetensi profesional juga diketahui.77  

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini. 

Tabel 3.4 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Kompetensi Profesional 

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

Kompetensi 

Profesional 

1 0,775 0,632 Valid 

2 0,804 0,632 Valid 

3 0,178 0,632 Drop 

4 0,358 0,632 Drop 

5 0,483 0,632 Drop 

6 0,354 0,632 Drop 

7 0,640 0,632 Valid 

8 0,170 0,632 Drop 

9 0,843 0,632 Valid 

10 0,845 0,632 Valid 

11 0,737 0,632 Valid 

12 0,852 0,632 Valid 

                                                             
76 Lampiran 5 
77 Lampiran 6 
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Variabel  No. Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

13 0,269 0,632 Drop 

14 0,470 0,632 Drop 

15 0,775 0,632 Valid 

16 0,318 0,632 Drop 

17 -0,118 0,632 Drop 

18 0,755 0,632 Valid 

19 0,723 0,632 Valid 

20 0,756 0,632 Valid 

21 0,690 0,632 Valid 

22 0,767 0,632 Valid 

23 0,794 0,632 Valid 

24 0,804 0,632 Valid 

25 0,259 0,632 Drop 

26 0,755 0,632 Valid 

27 0,843 0,632 Valid 

28 0,153 0,632 Drop 

29 0,775 0,632 Valid 

30 0,843 0,632 Valid 

31 0,527 0,632 Drop 

32 0,381 0,632 Drop 

33 0,785 0,632 Valid 

34 0,640 0,632 Valid 

35 0,852 0,632 Valid 

36 0,104 0,632 Drop 

37 0,775 0,632 Valid 

38 0,455 0,632 Drop 

39 0,755 0,632 Valid 

40 0,723 0,632 Valid 

41 0,843 0,632 Valid 

42 0,400 0,632 Drop 

43 -0,073 0,632 Drop 

44 0,163 0,632 Drop 

45 0,271 0,632 Drop 

46 0,845 0,632 Valid 

47 0,690 0,632 Valid 

48 0,804 0,632 Valid 

49 0,794 0,632 Valid 
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Untuk variabel pengelolaan kelas, dari jumlah 25 item soal 

ada18 item soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, dan 25, tercantum pada skor jawaban 

angket.78. Hasil perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian 

variabel pegelolaan kelas juga diketahui.79  

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini. 

Tabel 3.5 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Pengelolaan Kelas 

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

Pengelolaan 

Kelas 

1 0,777 0,632 Valid 

2 0,680 0,632 Valid 

3 -0,241 0,632 Drop 

4 0,755 0,632 Valid 

5 0,926 0,632 Valid 

6 -0,119 0,632 Drop 

7 -0,110 0,632 Drop 

8 0,712 0,632 Valid 

9 0,809 0,632 Valid 

10 0,878 0,632 Valid 

11 0,691 0,632 Valid 

12 0,398 0,632 Drop 

13 0,755 0,632 Valid 

14 0,820 0,632 Valid 

15 0,777 0,632 Valid 

16 -0,507 0,632 Drop 

17 0,799 0,632 Valid 

18 0,064 0,632 Drop 

19 0,776 0,632 Valid 

20 0,736 0,632 Valid 

21 0,701 0,632 Valid 

22 0,830 0,632 Valid 

23 0,197 0,632 Drop 

                                                             
78 Lampiran 7 
79 Lampiran 8 
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Variabel  No. Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

24 0,756 0,632 Valid 

25 0,729 0,632 Valid 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama.80 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.81 Adapun untuk menganalisis reliabilitas 

instrumen menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan 

program SPSS versi 16.0 for windows. Kriteria dari reliabilitas 

instrumen penelitian adalah apabila harga croncbach alfa lebih besar 

dari 0,6 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel dan sebaliknya 

apabila harga croncbach alfa kurang dari 0,6 maka instrumen tersebut 

dikatakan tidak reliabel.82 

 

 

 

                                                             
 80 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 173. 
 81 Ibid., 185. 

82 Duwi Prayitno, SPSS Handbook: Analisis Data, Olah Data, dan Penyelesaian Kasus-Kasus 

Statistik (Yogyakarta: Mediakom, 2016), 60.  
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Hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 3.6 Rekapitulasi Uji Reliabilitas Item Instrumen Penelitian 

Variabel Jumlah Item 

Soal 

Croncbach Alfa Keterangan 

Kompetensi 

Pedagogik 

 

31 Item 0,984 Reliabel 

Kompetensi 

Profesional 

30 Item 0,978 Reliabel 

Pengelolaan 

Kelas 

18 Item 0,959 Reliabel 

Dari keterangan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing 

variabel memiliki nilai croncbach alfa lebih dari 0,6. Dengan demikian 

variabel kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan 

pengelolaan kelas diikatakan reliabel. Adapun perhitungan croncbach 

alfa dapat diketahui.83 

2. Analisis Data Hasil Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.84 

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah: 

a. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistika kita perlu mengetahui 

asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Uji persyaratan ini 

                                                             
83 Lampiran 9 

 84 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 207.  
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berlaku untuk penggunaan rumus parametrik yang diasumsi normal 

yaitu uji normalitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji 

normalitas data tentang korelasi kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional guru dengan pengelolaan kelas di MIN 2 Ponorogo. 

Uji normalitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik Uji 

Kolmogorov Smirnov dan pengujiannya menggunakan SPSS versi 16.0 

for windows. Kriteria dari normalitas data penelitian adalah apabila 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dikatakan 

berdistribusi normal.85 

b. Uji Hipotesis 

Adapun teknik analisis data untuk menjawab hipotesis rumusan 

masalah 4 adalah  dengan analisa korelasi berganda (multiple 

correlation) dengan menggunakan perhitungan SPSS versi 16.0 for 

windows. Teknik korelasi berganda (multiple correlation) yaitu nilai 

yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel 

secara bersama-sama atau lebih dengan variabel lain.  

Kaidah yang digunakan adalah: apabila  Fhitung ≤ Ftabel  maka Ho 

diterima dan apabila Fhitung ≥ Ftabel  maka Ho ditolak. Untuk 

menginterpretasi hasil koefisien korelasi adalah sebagai berikut:86 

 

                                                             
85Duwi Prayitno, SPSS Handbook, 39.  
86 Ibid.,79-82. 
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Tabel 3.7 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800-1,000 Sangat Kuat 

0,600-0,799 Kuat 

0,400-0,599 Cukup Kuat 

0,200-0,399 Rendah 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

 

 



 
 

103 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MIN 2 Ponorogo 

MI Negeri 2 Ponorogo merupakan sebuah lembaga pendidikan 

tingkat dasar yang terletak di Desa Lengkong Kecamatan SukorejoKabupaten 

Ponorogo. Berdirinya MI Negeri 2 Ponorogo diawali ketika Mbah Lurah 

Mukhibat masih hidup. Rumahnya digunakan untuk mengaji Al-Qur’an dan 

kitab kuning. Setelah Mbah Lurah Wafat pada tahun 1955 Mbah Jamrosiyam 

(Istri Mbah Lurah Mukhibat) bersama Mbah H.Abdullah dan Mbah Kyai 

Kustur dari Nampan mendirikan Madrasah Diniah, waktunya pada malam 

hari bertempat dirumah Mbah Siti Jamrosiyam. Guru-guru Diniyah diantara 

bapak H. Suroto, bapak Rohmat, dan bapak Habibullah.  

Pada perkembangannya bapak H.Suroto mempunyai ide mendirikan 

sekolah formal, ide-ide disampaikan kepada mbah Siti Jamrosiyam dan 

beliau menyampaikan kepada Mbah H. Abdullah kemudian ide-ide itu 

dimusyawarahkan kepada masyarakat, terutama masyarakat Sambi dan Kidul 

Kali. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan sehingga ide itu disetujui, 

pada tanggal 1 Januari 1957 berdirilah MI PSM Desa Lengkong. 
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Pendidikan itu berjalan mengandalkan iuran donatur dari 

masyarakat, warga PSM yang berada di Desa Lengkong yang patut diteladani 

adalah Mbah Lurah Mukhibat yang diteruskan oleh istrinya, ibu Jamrosiyam, 

bapak haji Abdullah dan tokoh masyarakat yang lain, para tokoh pendiri MIN 

Lengkong memiliki niat yang suci dan perjuangan yang hebat untuk 

memajkan generasi yang akan datang dengan perjuangan ilmu dan 

pendidikan terhadap masyarakat. 

Pada tahun 1964 mbah Sidik mewaqafkan sebidang tanah kepada 

MI PSM yang ditempati sampai sekarang ini dan rasa kebersamaan, rasa 

perjuangan terasa sekali ketika MI PSM dipimpin oleh Ibu Binti Sofiah 

(Kepala MI PSM pertama), selama beliau menjabat setiap mengadakan hari 

besar islam sekolah bersama masyarakat mengadakan peringatan di rumah 

ibu Siti Jamrosiyam, misalnya pada tahun 1964 pelepasan siswa siswi kelas 

VI bertepatan dengan datangnya bulan maulid nabi kemudian ibu Binti 

mengajak masyarat mengadakan peringatan Maulid Nabi dan perpisahan 

secara meriah dengan mengadakan berbagai lomba. 

Dalam perjalanan pendidikan MI PSM menerima penawaran alih 

status dari Departemen Agama pada tahun 1966 yang bernama 

Fatkhurrahman dari Paju, alumni madrasah PSM dari Takeran. Bapak 

Sumadi dari Tulung Sampung, bapak Sjahwan dari Lengkong. Kemudian 

pada tahu 1966 digantikan oleh bapak Fatkhurrahman dalam perjalanan 

pendidikan MI PSM akhirnya mengalami perubahan.  
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Atas usaha dari ketua PSM pusat KH. Muh. Tarmuji menerima 

tawaran dari Depag pusat dengan perjanjian yang berisi tentang Departemen 

Agama ingin menegerikan semua Madrasah mulai dari jenjang MI sampai 

MA di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat, artinya memiliki siswa kelas 

I sampai kelas VI dan Depag memberikan bantuan dan fasilitas kepada Guru 

Tetap, namun inventaris apa saja baik berupa tanah dan barang masih hak 

milik PSM yang dinegerikan. Pada tanggal 29 juli 1967 Departemen Agama 

memberikan SK penegerian. Nama madrasahnya menjadi MI Negeri 

Lengkong. Pada Januari 2018 MI  

Negeri Lengkong resmi ganti nama menjadi MI Negeri 2 Ponorogo.87 

2. Letak Geografis MIN 2 Ponorogo88 

MI Negeri 2 Ponorogo terletak di Desa Lengkong Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponororgo. Kurang lebih 1 Km menuju ke arah barat 

dari jembatan sekayu sampai perempatan belok ke utara kurang lebih 1 Km 

ada makam dan papan nama MI Negeri 2 Ponorogo masuk ke arah timur 

kurang lebih 180 meter. Tepatnya di Jalan Imam Muhyi Nomor 120 Desa 

Lengkong Kecamatan Sukorejo Ponorogo. 

Adapun batas-batasnya adalah: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kranggan 

                                                             
87

Transkrip Dokumentasi Sejarah MIN 2 Ponorogo yang dilaksanakan tanggal 10 April 2018 

yang terdapat pada lampiran 18 
88Transkrip Dokumentasi Letak Geografis MIN 2 Ponorogo yang dilaksanakan tanggal 10 

April 2018 yang terdapat pada lampiran 18 
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2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Nambangrejo 

3. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sukorejo 

4. Sebelah timur berbatasan dengan sungai 

Lingkungan alam sekitar MI Negeri 2 Ponorgo memberikan 

suasana belajar yang menguntungkan karena sekolah tersebut jauh dari jalan 

raya, sehingga kegiatan pembelajaran tidak terganggu oleh bisingnya suara 

kendaraan. 

3. Profil Singkat MIN 2 Ponorogo89 

Tabel 4.1Profil MIN 2 Ponorogo 

No Identitas Madrasah 

1. Nama Madrasah MI Negeri 2 Ponorogo 

2. Nomor Statistik Madrasah 111135020007 

3. NPSN 60714330 

 4. Tahun Berdiri 1953 

5. Tahun Perubahan/Penegrian 1967 

6. Status Madrasah Negeri 

7. Akreditasi A 

8. Kegiatan Belajar mengajar Pagi 

9. Bangunan Madrasah Milik Sendiri 

10. Luas Tanah Seluruhnya

  
1985 𝑀2 

11. Lokasi Madrasah Desa 

12. Jarak ke Kecamatan 1.5 Km 

13. Jarak ke Otoda 5 Km 

14. Organisasi Penyelenggara Pemerintah 

                                                             
89Transkrip Dokumentasi Profil Singkat MIN 2 Ponorogo yang dilaksanakan tanggal 10 April 

2018 yang terdapat pada lampiran 18 
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No Identitas Madrasah 

15. Provinsi  Jawa Timur 

16. Kabupaten Ponorogo 

17. Kecamatan  Sukorejo 

18 Desa Lengkong 

19. Alamat Madrasah Jalan Imam Muhyi No. 120 

20. Telepon (0352) 75238 

21. Kode Pos  63453 

 

4. Visi, dan Misi MIN 2 Ponorogo90 

a. Visi Madrasah 

“Terwujudnya madrasah yang islami, berprestasi, kreatif dan berbudaya  

lingkungan” 

Indikator Visi: 

1) Aktif dan taat menjalankan ajaran Agama Islam dengan baik; 

2) Berbudaya islami dalam kehidupan sehari-hari; 

3) Berprestasi dalam pembentukan anak yang berkepribadian muslim; 

4) Berprestasi dalam Ujian Akhir; 

5) Berprestasi dalam proses kegiatan belajar mengajar; 

6) Berprestasi dalam mengikuti lomba baik bidang akademik maupun 

non akademik; 

                                                             
90

Transkrip Dokumentasi Visi Misi MIN 2 Ponorogo yang dilaksanakan tanggal 10 April 

2018 yang terdapat pada lampiran 18 
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7) Berprestasi dalam melaksanakan kedisiplinan sekolah; 

8) Kreatif dalam pembelajaran; 

9) Kreatif dalam kegiatan ekstra kurikuler; 

10) Kreatif dalam hubungan kemasyarakatan; 

11) Menjaga kelestarian lingkungan; 

12) Memiliki lingkungan madrasah yang bersih, aman, nyaman, indah 

dan kondusif untuk belajar; 

13) Terciptanya lingkungan yang bersih dan hijau/rindang 

14) Berrperilaku santun terhadap lingkungan dengan 

mengimplementasikan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Misi Madrasah 

Menciptakan lingkungan madrasah yang Islami dan menjadi pusat 

pengembangan dasar-dasar Ilmu pengetahuan dan Agama. 

1) Melaksanakan pembinaan siswa dan pembelajaran aktif, kreatif dan 

menyenangkan yang mengarah pada pengembangan bakat dan minat 

siswa dalam berbagai bidang. 

2) Meningkatkan sarana prasarana madrasah, metode dan media 

pembelajaran untuk mencapai  prestasi siswa dengan budaya 

lingkungan hidup. 
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3) Mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan secara kualitas 

dan kuantitas. 

4) Meningkatkan pengelolaan administrasi madrasah secara efektif dan 

efisien. 

5) Meningkatkan hubungan kerjasama intern dan ekstern madrasah 

secara harmonis dan intensif. 

6) Mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, berkualitas, kreatif dan 

peduli terhadap lingkungan. 

7) Menciptakan generasi yang mencintai lingkungan hidup. 

5. Struktur Organisasi MIN 2 Ponorogo 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga mempunyai peran yang 

sangat penting. Dengan adanya struktur organisasi , tugas dan tanggung 

jawab dari masing-masing orang yang terlibat di dalam suatu lembaga 

tertentu dapat terorganisir. Adapun struktur organisasi MIN 2 Ponorogo 

adalah sebagai berikut:91 

1. Kepala Sekolah  : Tulus, S. Ag, M. Pd 

2. Komite Sekolah  : KH. Habib Hambali 

3. Koor Kurikulum  : Siti Muslimah, M. Pd. I 

4. Koor Kesiswaan  : Sujianto, S. Pd. I 

5. Bendahara  : Yulia Laily R, S. Pd. I 

                                                             
91Transkrip Dokumentasi Letak Geografis MIN 2 Ponorogo yang dilaksanakan tanggal 10 

April 2018 yang terdapat pada lampiran 18 
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6. Pengadministrasian : Salam Sedianto, A. Ma. Pd 

7. Staf Pegawai TU  : Husnul Khotimah, S. Pd. I 

8. Wali Kelas I   

Kelas I A   : Siti Muawanah, S. Pd. I 

Kelas I B   : Suud Munaharoh, S. Pd. I 

9. Wali Kelas II   

Kelas II A  : Yulia Laily R, S. Pd. I 

Kelas II B  : Siti Muslimah, M. Pd. I 

10. Wali Kelas III   

Kelas III A  : Bondan, S. Pd. I 

Kelas III B  : Hepi Mukarromah, S. Ag 

11. Wali Kelas IV  : Sujianto, S. Pd. I 

12. Wali Kelas V  : Siti Komariyah, S. Pd. I 

13. Wali Kelas VI  : Dra. Sri Rohmatun 

14. Guru PAI   : Suharno, S. Pd. I 

: Sri Aminanti, S. Pd. I 

15. Staff Guru   : Nanik Ernawati, S. Pd. I 

: Endang Setyowati, S. Pd. I 

: Alfiya Zuliana, S. Pd. I 

: M. Mahmudianto, S. Pd. I 

16. Satpam/T. Kebersihan : Sumadi 

: Awang Trianto 
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6. Keadaan Guru dan Siswa MIN 2 Ponorogo 

a. Keadaan Guru 

Guru memegang peranan penting pada suatu lembaga pendidikan 

karena guru yang terlibat langsung serta bertanggung jawab terhadap 

suksesnya proses belajar mengajar. 

Secara keseluruhan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Ponorogo 

berjumlah 16 orang, dengan 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 3 

orang pegawai non PNS. Pendidikan yang ditempuh para guru rata-rata 

SI. Untuk mengetahui keadaan guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 

Ponorogo disajikan tabel berikut:92 

Tabel 4.2Data Guru MIN 2 Ponorogo 

No Status Guru Jumlah 

1 Guru PNS 13 

2 Guru non PNS 3 

Jumlah 16 

 

b. Keadaan Siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Ponorogo mempunyai 220 orang 

siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, yang terdiri dari 129 siswa laki-laki dan 

91 siswa perempuan. Untuk mengetahui jumlah siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 2 Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut:93 

 

                                                             
92Transkrip Dokumentasi Keadaan Guru MIN 2 Ponorogo yang dilaksanakan tanggal 10 April 

2018 yang terdapat pada lampiran 18 
93Transkrip Dokumentasi Keadaan Siswa MIN 2 Ponorogo yang dilaksanakan tanggal 10 

April 2018 yang terdapat pada lampiran 18 
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Tabel 4.3Data siswa MIN 2 Ponorogo 

No Siswa Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Kelas I 27 21 48 

2 Kelas II 26 21 47 

3 Kelas III 23 21 44 

4 Kelas IV 16 13 29 

5 Kelas V 23 6 29 

6 Kelas VI 14 9 23 

Jumlah 129 91 220 

 

7. Keadaan Sarana dan Prasarana MIN 2 Ponorogo 

Madrasah Negeri 2 Ponorogo memiliki 17 ruangan, 9 ruang kelas, 1 

ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang TU, 1 perpustakaan, 1 dapur, 3 

kamar mandi/WC.94 

Tabel 4.4Kondisi Gedung MIN 2 Ponorogo 

No  Jenis Ruangan Jumlah Kondisi 

Baik  Rusak 

Ringan 

Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 9 9 - - - 

2 Ruang Kepala 

Sekolah 

1 1 - - - 

3 Ruang Guru 1 1 - - - 

4 Ruang TU 1 1 - - - 

5 Perpustakaan 1 1 - - - 

6 Dapur 1 1 - - - 

7 Kamar 

Mandi/WC 

3 1 1 1 - 

 

 

                                                             
94Transkrip Dokumentasi Sarana Prasarana MIN 2 Ponorogo yang dilaksanakan tanggal 10 

April 2018 yang terdapat pada lampiran 18 
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B. Deskripsi Data 

1. Data Kompetensi Pedagogik Guru MIN 2 Ponorogo 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk 

memberikan gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah 

disebarkan pada guru MIN 2 Ponorogo sesuai dengan kisi-kisi instrumen 

yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti memperoleh data tentang 

kompetensi pedagogik guru MIN 2 Ponorogo. 

Adapun komponen yang diukur mengenai kompetensi pedagogik 

guru MIN 2 Ponorogo dapat dilihat dalam kisi-kisi berikut: 

Tabel 4.5Kisi-Kisi Angket Kompetensi Pedagogik  

Variabel  

Penelitian 

Sub Variabel Indikator No. 

Item 

 

Kompetensi 

Pedagogik (X1) 

 

4. Kemampuan dalam 

memahami peserta 

didik. 

 
 

 

d. Memahami karakteristik 

perkembangan peserta didik 

1 

e. Memahami prinsip-prinsip 

perkembangan kepribadian 

peserta didik 

2 

f.  Mampu mengidentifikasi 

bekal ajar awal peserta 

didik dan mengenali 

perbedaan potensi yang 

dimiliki peserta didik 

3, 4 

5. Kemampuan dalam 

membuat 

perencanaan 

pembelajaran. 

 

f. Mampu merencanakan 

pengelolaan kegiatan 

belajar mengajar 

5, 6 

g. Mampu merencanakan 

pengorganisasian bahan 

pembelajaran 

7 
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Variabel  

Penelitian 

Sub Variabel Indikator No. 

Item 

 

h. Mampu merencanakan 

penggunaan media dan 

sumber pengajaran sarana 

yang bisa digunakan untuk 

mempermudah pencapaian 

kompetensi 

8 

i. Mampu merencanakan 

pengelolaan kelas 

9, 10 

j. Mampu merencanakan 

model penilaian hasil 

belajar 

11 

6. Kemampuan 

melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik dan 

dialogis. 

c. Mampu membuka pelajaran 12, 13  

d. Mampu mengelola kegiatan 

belajar mengajar 

14, 15, 

16, 17 

e. Mampu berkomunikasi 

dengan siswa 

18, 19 

f. Mampu mengorganisasi 

kelas dan menggunakan 

waktu dengan baik 

20, 21 

g. Mampu melaksanakan 

penilaian selama proses 

belajar mengajar 

berlangsung dan 

melaksanakan penilaian 

pada akhir pelajaran 

22 

h. Mampu menutup pelajaran 23, 24 

4. Kemampuan dalam 

mengevaluasi hasil 

belajar. 

 

i. Mampu merancang dan 

melaksanakan penilaian 

25, 26 

j. Mampu menganalisis hasil 

penilaian 

27 
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Variabel  

Penelitian 

Sub Variabel Indikator No. 

Item 

 

k. Mampu memanfaatkan 

hasil penilaian untuk 

perbaikan kualitas 

pembelajaran selanjutnya 

28, 29 

5. Kemampuan 

mengembangkan 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi 

yang dimilikinya.  

a. Memfasilitasi peserta didik 

untuk mengembangkan 

potensi akademik 

30 

b. Mampu memfasilitasi 

peserta didik untuk 

mengembangkan potensi  

non-akademik 

31 

  

Adapun hasil skor kompetensi pedagogik guru MIN 2 Ponorogo 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Kompetensi Pedagogik 

No  Skor Kompetensi Pedagogik Frekuensi 

1 113 1 

2 112 1 

3 110 2 

4 109 2 

5 106 1 

6 105 1 

7 104 1 

8 103 2 

9 102 1 

10 101 1 

11 100 1 

12 96 1 

13 89 1 

Jumlah 16 
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Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan 

skor variabel kompetensi pedagogik tertinggi bernilai 113 dengan frekuensi 

1 orang dan terendah bernilai 89 dengan frekuensi 1 orang, yang secara 

terperinci tercantum pada skor jawaban angket tentang kompetensi 

pedagogik guru MIN 2 Ponorogo.95 

Setelah diketahui hasil skor jawaban angket tersebut, melalui 

distribusi frekuensi variabel kompetensi pedagogik di atas dapat dibuat 

histogram seperti di bawah ini: 

 
Histogram 4.1Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Kompetensi Pedagogik 

 

Histogram di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan distribusi frekuensi nilai angket variabel kompetensi pedagogik 

yang diberikan kepada guru MIN 2 Ponorogo. Dari histogram tersebut dapat 

                                                             
95Lampiran 10 
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diketahui bahwa N merupakan jumlah frekuensi total yaitu 16 guru, nilai 

mean sebesar 104,5 pada nilai standar deviasi sebesar 6,261.  

2. Data Kompetensi Profesional Guru MIN 2 Ponorogo 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk 

memberikan gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah 

disebarkan pada guru MIN 2 Ponorogo sesuai dengan kisi-kisi instrumen 

yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti memperoleh data tentang 

kompetensi profesional guru MIN 2 Ponorogo. 

Adapun komponen yang diukur mengenai kompetensi profesional 

guru MIN 2 Ponorogo dapat dilihat dalam kisi-kisi berikut: 

Tabel 4.7Kisi-Kisi Angket Kompetensi Profesional  

Variabel  

Penelitian 

Sub Variabel Indikator No. 

Item 

 

Kompetensi 

Profesional (X2) 

 

6. Menguasai 

landasan 

kependidikan 

 

a. Mengenal tujuan pendidikan 

untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional 

1, 2 

b. Mengenal fungsi sekolah dalam 

masyarakat 

3 

c. Mengenal prinsip-prinsip 

psikologi pendidikan yang 

dapat dimanfaatkan dalam 

proses belajar mengajar 

4, 5 

7. Menguasai 

bahan 

pengajaran 

a. Menguasai bahan pengajaran 

kurikulum pendidikan dasar 

dan menengah 

6, 7 
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Variabel  

Penelitian 

Sub Variabel Indikator No. 

Item 

 

b. Menguasai bahan pengayaan 8 

8. Menyusun 

program 

pengajaran 

a. Menetapkan tujuan 

pembelajaran 

9, 10 

b. Memilih dan mengembangkan 

bahan pembelajaran 

11, 12 

c. Memilih dan mengembangkan 

strategi belajar mengajar  

13, 

14, 15 

d. Memilih dan mengembangkan 

media pengajaran yang sesuai 

16, 17 

e. Memilih dan memanfaatkan 

sumber belajar 

18, 19 

9. Melaksanakan 

program 

pengajaran 

a. Menciptakan iklim belajar 

mengajar yang tepat 

20, 21 

b. Mengatur ruangan belajar 22, 23 

c. Mengelola interaksi belajar 

mengajar 

24, 

25, 26 

10. Menilai 

hasil dan proses 

belajar mengajar 

yang telah 

dilaksanakan 

a. Menilai prestasi murid untuk 

kepentingan pengajaran 

27, 28 

b. Menilai proses belajar mengajar 

yang telah dilaksanakan 

29, 30 

 

Adapun hasil skor kompetensi profesional guru MIN 2 Ponorogo 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.8Distribusi Frekuensi Variabel Kompetensi Profesional 

No  Skor Kompetensi Profesional Frekuensi 

1 113 1 

2 109 1 

3 107 2 

4 105 1 

5 98 1 

6 97 2 

7 96 1 

8 95 2 

9 94 1 

10 93 1 

11 92 1 

12 91 1 

13 88 1 

Jumlah 16 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan 

skor variabel kompetensi profesional tertinggi bernilai 113 dengan frekuensi 

1 orang dan terendah bernilai 88 dengan frekuensi 1 orang, yang secara 

terperinci tercantum pada skor jawaban angket tentang kompetensi 

profesional guru MIN 2 Ponorogo.96 

Setelah diketahui hasil skor jawaban angket tersebut, melalui 

distribusi frekuensi variabel kompetensi profesional di atas dapat dibuat 

histogram seperti di bawah ini: 

                                                             
96Lampiran 11 
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Histogram 4.2Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Kompetensi Profesional 

 

Histogram di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan distribusi frekuensi nilai angket variabel kompetensi profesional 

yang diberikan kepada guru MIN 2 Ponorogo. Dari histogram tersebut dapat 

diketahui bahwa N merupakan jumlah frekuensi total yaitu 16 guru, nilai 

mean sebesar 98,56 padanilai standar deviasi sebesar 7, 312. 

3. Data Pengelolaan Kelas MIN 2 Ponorogo 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk 

memberikan gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah 

disebarkan pada guru MIN 2 Ponorogo sesuai dengan kisi-kisi instrumen 

yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti memperoleh data tentang 

kompetensi pedagogik guru MIN 2 Ponorogo. 

Adapun komponen yang diukur mengenai pengelolaan kelas guru 

MIN 2 Ponorogo dapat dilihat dalam kisi-kisi berikut: 
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Tabel 4.9Kisi-Kisi Angket Pengelolaan Kelas  

Variabel  

Penelitian 

Sub Variabel Indikator No. 

Item 

 

Pengelolaan 

Kelas (Y) 
3. Keterampilan 

penciptaan dan 

pemeliharaan 

kondisi belajar 

yang optimal. 

a. Menunjukkan sikap tanggap 1, 2 

b. Membagi perhatian 3, 4, 5 

c. Memusatkan perhatian 

kelompok 

6 

d. Memberikan petunjuk dengan 

jelas 

7 

e. Menegur 8, 9 

f. Memberikan penguatan 10, 11 

4. Keterampilan 

pengendalian 

kondisi belajar 

yang optimal.  

a. Memodifikasi tingkah laku 12 

b. Pengelolaan kelompok 13, 

14, 

15, 16 

c. Menemukan dan memecahkan 

tingkah laku yang 

menimbulkan masalah 

17, 

18, 19 

 

Adapun hasil skor pengelolaan kelas MIN 2 Ponorogo dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.10Distribusi Frekuensi Variabel Pengelolaan Kelas 

No  Skor Pengelolaan Kelas Frekuensi 

1 72 1 

2 71 1 

3 67 1 

4 66 1 

5 65 1 

6 64 1 

7 63 1 

8 62 3 

9 61 1 
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No  Skor Pengelolaan Kelas Frekuensi 

10 57 1 

11 56 2 

12 55 1 

13 50 1 

Jumlah 16 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan 

skor variabel pengelolaan kelas tertinggi bernilai 72 dengan frekuensi 1 

orang dan terendah bernilai 50 dengan frekuensi 1 orang, yang secara 

terperinci tercantum pada skor jawaban angket tentang pengelolaan kelas 

MIN 2 Ponorogo.97 

Setelah diketahui hasil skor jawaban angket tersebut, melalui 

distribusi frekuensi variabel pengelolaan kelas di atas dapat dibuat histogram 

seperti di bawah ini: 

 
Histogram 4.3Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Pengelolaan Kelas 

                                                             
97Lampiran 12 



88 
 

 

Histogram di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan distribusi frekuensi nilai angket variabel pengelolaan kelas yang 

diberikan kepada guru MIN 2 Ponorogo. Dari histogram tersebut dapat 

diketahui bahwa N merupakan jumlah frekuensi total yaitu 16 guru, nilai 

mean sebesar 61,81 pada nilai standar deviasi sebesar 5,924. 

 

C. Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistika kita perlu mengetahui asumsi 

yang digunakan dalam penggunaan rumus. Uji persyaratan ini berlaku untuk 

penggunaan rumus parametrik yang diasumsi normal yaitu uji normalitas. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji normalitas data tentang 

korelasi kompetensi pedagogik dan kompetensi professional guru dengan 

pengelolaan kelas di MIN 2 Ponorogo. 

Uji normalitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik Uji 

Kolmogorov Smirnov dan pengujiaannya menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows. Kriteria dari normalitas data penelitian adalah apabila signifikansi 

lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal.98 

Hasil perhitungan disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

 

                                                             
98Duwi Prayitno, SPSS Handbook, 39. 
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Tabel 4.11Hasil Uji Normalitas 

Variabel Signifikansi Kriteria Keterangan 

Kompetensi 

Pedagogik 

0,297 0,05 Normal 

Kompetensi 

Profesional 

0,493 0,05 Normal 

Pengelolaan Kelas 0,172 0,05 Normal 

 

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

variabel kompetensi pedagogik sebesar 0,297, kompetensi profesional sebesar 

0,493, dan pengelolaan kelas sebesar 0,172. Dapat diambil kesimpulan bahwa 

data tersebut berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05, yang secara terperinci tercantum pada output SPSS dengan perhitungan 

Kolmogorov Smirnov.99 

2. Analisis Data tentang Kompetensi Pedagogik Guru MIN 2 Ponorogo 

Untuk mengetahui data tentang kompetensi pedagogik, maka peneliti 

menyebar angket kepada seluruh responden yaitu guru MIN 2 Ponorogo yang 

berjumlah 16 siswa. Angket ini terdiri dari 31 item pertanyaan. Setelah 

diketahui skor jawaban angket, lalu mencari mean dan standar deviasi dari 

data yang sudah diperoleh. Berikut tabel perhitungan mean dan standar 

deviasi. 

 

 

                                                             
99Lampiran 13 
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Tabel 4.12Deskripsi Data Kompetensi Pedagogik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

kompetensi_pedagogik 16 89 113 104.50 6.261 

Valid N (listwise) 16     

 

 

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan angket kompetensi pedagogik yang diberikan kepada guru MIN 2 

Ponorogo. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa N merupakan 

jumlah sampel yaitu 16 guru, nilai mean sebesar 104,50 pada nilai standar 

deviasi sebesar 6,261 nilai minimum atau nilai terendah 89, sedangkan nilai 

maksimum atau nilai tertinggi sebesar 113, yang secara terperinci tercantum 

pada hasil output SPSS.100 

Untuk menentukan tingkatan kompetensi pedagogik itu baik, sedang, 

atau rendah maka dilanjutkan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Kompetensi pedagogik baik : X>Mean+SD 

b. Kompetensi pedagogik sedang : Mean-SD≤X≤Mean+SD 

c. Kompetensi pedagogik rendah : X<Mean-SD 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1) X>Mean+SD = X>104,50+6,261 atau X>110,761 

2) Mean-SD≤X≤Mean+SD = 104,50-6,261 ≤ X ≤ 104,50+6,261atau 

98,239≤X≤110,761 
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3) X<Mean-SD = X<104,50-6,261 atau X<98,239 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 110,761 

dikategorikan kompetensi pedagogik guru MIN 2 Ponorogo baik, dan skor 

antara 98,239-110,761 dikategorikan kompetensi pedagogik guru MIN 2 

Ponorogo sedang, kemudian skor kurang dari 98,239 dikategorikan 

kompetensi pedagogik guru MIN 2 Ponorogo rendah. Untuk mengetahui lebih 

jelas tentang kompetensi pedagogik guru MIN 2 Ponorogo dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 
Tabel 4.13Kategorisasi Kompetensi Pedagogik Guru MIN 2 Ponorogo 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 >110,761 2 12,5% Baik 

2 98,239-110,761 12 75% Sedang 

3 <98,239 2 12,5% Kurang 

Jumlah 16 100%  

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa yang menyatakan kompetensi 

pedagogik guru MIN 2 Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 2 orang dengan persentase 12,5%, dalam kategori sedang dengan 

frekuensi 12 orang dengan persentase 75%, dan kategori kurang dengan 

frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 12,5%. Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa kompetensi pedagogik guru MIN 2 

Ponorogo adalah sedang. 
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3. Analisis Data tentang Kompetensi Profesional Guru MIN 2 Ponorogo 

Untuk mengetahui data tentang kompetensi profesional, maka 

peneliti menyebar angket kepada seluruh responden yaitu guru MIN 2 

Ponorogo yang berjumlah 16 siswa. Angket ini terdiri dari 30 item 

pertanyaan. Setelah diketahui skor jawaban angket, lalu mencari mean dan 

standar deviasi dari data yang sudah diperoleh. Berikut tabel perhitungan 

mean dan standar deviasi. 

Tabel 4.14Deskripsi Data Kompetensi Pofesional 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

kompetensi_profesional 16 88 113 98.56 7.312 

Valid N (listwise) 16     

 

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan angket kompetensi profesional yang diberikan kepada guru MIN 

2 Ponorogo. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa N merupakan 

jumlah sampel yaitu 16 guru, nilai mean sebesar 98,56 pada nilai standar 

deviasi sebesar 7,312 nilai minimum atau nilai terendah 88, sedangkan nilai 

maksimum atau nilai tertinggi sebesar 113, yang secara terperinci tercantum 

pada hasil output SPSS.101 
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Untuk menentukan tingkatan kompetensi profesional itu baik, 

sedang, atau rendah maka dilanjutkan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Kompetensi profesional baik : X>Mean+SD 

b. Kompetensi profesional sedang : Mean-SD≤X≤Mean+SD 

c. Kompetensi profesional  rendah : X<Mean-SD 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1) X>Mean+SD = X>98,56+7,312 atau X>105,872 

2) Mean-SD≤X≤Mean+SD = 98,56-7,312≤X≤98,56+7,312atau 

91,248≤X≤105,872 

3) X<Mean-SD = X<98,56-7,312 atau X<91,248 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 105,872 

dikategorikan kompetensi professional guru MIN 2 Ponorogo baik, dan skor 

antara 91,248-105,872dikategorikan kompetensi profesional guru MIN 2 

Ponorogo sedang, kemudian skor kurang dari 91,248 dikategorikan 

kompetensi profesional guru MIN 2 Ponorogo rendah. Untuk mengetahui 

lebih jelas tentang kompetensi professional guru MIN 2 Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15Kategorisasi Kompetensi Profesional Guru MIN 2 Ponorogo 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 >105,872 4 25% Baik 

2 91,248-105,872 10 62,5% Sedang 

3 <91,248 2 12,5% Kurang 

Jumlah 16 100%  
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Dari tabel di atas diketahui bahwa yang menyatakan kompetensi 

profesional guru MIN 2 Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 4 orang dengan persentase 25%, dalam kategori sedang dengan 

frekuensi 10 orang dengan persentase 62,5%%, dan kategori kurang dengan 

frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 12,5%. Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa kompetensi perofesional guru MIN 2 

Ponorogo adalah sedang. 

4. Analisis Data tentang Pengelolaan Kelas MIN 2 Ponorogo 

Untuk mengetahui data tentang pengelolaan kelas, maka peneliti 

menyebar angket kepada seluruh responden yaitu guru MIN 2 Ponorogo yang 

berjumlah 16 siswa. Angket ini terdiri dari 30 item pertanyaan. Setelah 

diketahui skor jawaban angket, lalu mencari mean dan standar deviasi dari 

data yang sudah diperoleh. Berikut tabel perhitungan mean dan standar 

deviasi. 

 

Tabel 4.16Deskripsi Data Pengelolaan Kelas 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pengelolan_kelas 16 50 72 61.81 5.924 

Valid N (listwise) 16     

 

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan angket pengelolaan kelas yang diberikan kepada guru MIN 2 
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Ponorogo. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa N merupakan 

jumlah sampel yaitu 16 guru, nilai mean sebesar 61,81 pada nilai standar 

deviasi sebesar 5,924 nilai minimum atau nilai terendah 50, sedangkan nilai 

maksimum atau nilai tertinggi sebesar 72, yang secara terperinci tercantum 

pada hasil output SPSS.102 

Untuk menentukan tingkatan pengelolaan kelas itu baik, sedang, atau 

rendah maka dilanjutkan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Pengelolaan kelas baik : X>Mean+SD 

b. Pengelolaan kelas sedang : Mean-SD≤X≤Mean+SD 

c. Pengelolaan kelas rendah : X<Mean-SD 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1) X>Mean+SD = X>61,81+5,924 atau X>67,734 

2) Mean-SD≤X≤Mean+SD =61,81-5,924 ≤X≤61,81+5,924 atau 

55,886≤X≤67,734 

3) X<Mean-SD = X<61,81-5,924 atau X<55,886 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 67,734 

dikategorikan pengelolaan kelas MIN 2 Ponorogo baik, dan skor antara 

55,886-67,924 dikategorikan pengelolaan kelas MIN 2 Ponorogo sedang, 

kemudian skor kurang dari 55,886 dikategorikan pengelolaan kelas MIN 2 
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Ponorogo rendah. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pengelolaan kelas 

MIN 2 Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.17Kategorisasi Pengelolaan Kelas MIN 2 Ponorogo 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 >67,924 2 12,5% Baik 

2 55,886-67,924 12 75% Sedang 

3 <55,886 2 12,5% Kurang 

Jumlah 16 100%  

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa yang menyatakan pengelolaan 

kelas MIN 2 Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 2 

orang dengan persentase 12,5%, dalam kategori sedang dengan frekuensi 12 

orang dengan persentase 75%, dan kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 

2 orang dengan persentase 12,5%. Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa pengelolaan kelas MIN 2 Ponorogo adalah sedang. 

5. Analisis Data tentang Korelasi Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 

Profesional Guru dengan Pengelolaan Kelas di MIN 2 Ponorogo 

Untuk menganalisis data tentang Korelasi Kompetensi Pedagogik 

dan Kompetensi Profesional Guru dengan Pengelolaan Kelas di MIN 2 

Ponorogo peneliti menggunakan rumus korelasi berganda dengan bantuan 

program SPSS versi 16,0 for windows. Hasilnya dapat dilihat pada output 

berikut ini:  

 



97 
 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .726
a
 .527 .454 4.306 .527 7.245 2 13 .008 

a. Predictors: (Constant), kompetensi_profesional, kompetensi_pedagogik     

 

Dari output di atas dapat diketahui nilai R(koefisien korelasi) sebesar 

0,726, nilai F Change (Fhitung)sebesar7,245, nilai signifikansi F Change sebesar 

0,008. Nilai signifikansi F Change0,008lebih kecil dari 0,05. Lalu nilaiF 

Change (Fhitung)dibandingkan dengan nilai Ftabelyaitu sebesar3,81. Ternyata 

diperoleh nilai F Change (Fhitung) lebih besar dari pada Ftabel (Fhitung>Ftabel) yaitu 

(7,245>3,81).Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,726, lalu dicocokkan 

dengan pedoman derajat hubungan. Nilai R sebesar 0,726 terletak pada 

rentang (0,600-0,799).Secara umum dapat disimpulkan bahwa ada korelasi 

secara bersama-sama antara kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional guru dengan pengelolaan kelas di MIN 2 Ponorogo dengan tingkat 

korelasi kuat, yang secara terperinci dapat dilihat pada hasil output SPSS.103 
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D. Pembahasan dan Interpretasi 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data tentang kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, dan pengelolaan kelas dengan cara 

menyebarkan angket yang diisi oleh guru MIN 2 Ponorogo. 

1. Kompetensi Pedagogik Guru MIN 2 Ponorogo 

Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui kompetensi 

pedagogik guru MIN 2 Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 2 orang dan persentase sebesar 12,5%, dalam kategori sedang 

dengan frekuensi 12 orang dan persentase sebesar 75%, serta kategori kurang 

dengan frekuensi sebanyak 2 orang dan persentase sebesar 12,5%. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kompetensi pedagogik guru 

MIN 2 Ponorogo adalah dalam kategori sedang dengan persentase 75%. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Imas Kurniasih dan Berlin Sani, 

bahwa kompensi pedagogik ialah kemampuan seorang pendidik dalam 

mengelola peserta didik meliputi kemampuan dalam memahami peserta didik, 

membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis, mengevaluasi hasil belajar, dan mengembangkan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yan dimilikinya.104 

Dengan demikian kompetensi pedagogik merupakan komponen utama yang 

                                                             
104Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Kupas Tuntas Kompetensi Pedagogik Teori dan Praktik 

untuk Peningkatan Kinerja dan Kualitas Guru, 98. 
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harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengelola peserta didik utuk 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

2. Kompetensi Profesional GuruMIN 2 Ponorogo 

Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui kompetensi 

profesional guru MIN 2 Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 4 orang dan persentase sebesar 25%, dalam kategori sedang dengan 

frekuensi 10 orang dan persentase sebesar 62,5%, serta kategori kurang 

dengan frekuensi sebanyak 2 orang dan persentase sebesar 12,5%. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kompetensi perofesional guru 

MIN 2 Ponorogo adalah dalam kategori sedang dengan persentase 62,5%. 

Sebagaimana dikemukakan Moh. Uzer Usman, kompetensi 

profesional meliputi menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan 

pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program 

pengajaran serta menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah 

dilaksanakan.105 Kemampuan guru dalam memahami materi pelajaran secara 

mendalam sangat diperlukan, karena dengan kemampuan tersebut guru akan 

dapat mencapai tujuan pemebalajaran yang diharapan. 

3. Pengelolaan Kelas MIN 2 Ponorogo 

Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui pengelolaan kelas 

MIN 2 Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 2 orang dan 

persentase sebesar 12,5%, dalam kategori sedang dengan frekuensi 12 orang 

                                                             
105Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, 17. 
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dan persentase sebesar 75%, serta kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 

2 orang dan persentase sebesar 12,5%. Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa pengelolaan kelas MIN 2 Ponorogo adalah dalam kategori 

sedang dengan persentase 75%. 

Sebagaimana dikemukakan Mulyadi, manajemen kelas adalah 

seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang 

diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak 

diinginkan, mengembangkan hubungan interpersonal dan iklim sosio 

emosional yang positif serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi 

kelas yang efektif dan produktif.106 Dalam pembelajaran pengelolaan kelas 

sangat penting dilakukan karena dengan pengelolaan kelas kegiatan belajar 

mengajar akan berlangsung lebih efektif. 

4. Korelasi Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru 

dengan Pengelolaan Kelas di MIN 2 Ponorogo 

Dari output di atas dapat diketahui nilai R (koefisien korelasi) 

sebesar 0,726, nilai F Change (Fhitung)sebesar7,245, nilai signifikansi F Change 

sebesar 0,008. Nilai signifikansi F Change 0,008 lebih kecil dari 0,05 berarti 

bahwa ada korelasi secara bersama-sama antara kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional dengan pengelolaan kelas di MIN 2 Ponorogo. Lalu 

nilai F Change (Fhitung) dibandingkan dengan nilai Ftabel yaitu sebesar 3,81. 

                                                             
106Mulyadi, Classroom ManagementMewujudkan Suasana Kelas yang Menyenangkan bagi 

Siswa, 4. 



101 
 

 

Ternyata diperoleh nilai F Change (Fhitung) lebih besar dari pada Ftabel 

(Fhitung>Ftabel) yaitu (7,245>3,81), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 

ada hubungan yang signifikan antara kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional guru dengan pengelolaan kelas di MIN 2 Ponorogo. Kemudian 

nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,726 dicocokkan dengan pedoman derajat 

hubungan, diperoleh nilai R sebesar 0,726 terletak pada rentang (0,600-0,799), 

hal ini berarti tingkat korelasinya kuat. 

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Imas Kurniasih dan Berlin Sani 

bahwa salah satu indikator dalam kompetensi pedagogik yaitu mampu 

merencanakan pengelolaan kelas, seperti mampu menentukan alokasi waktu 

belajar mengajar, serta mampu menentukan cara pengorganisasian siswa agar 

terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar.107Ditambah dengan 

pendapat E. Mulyasa bahwa salah satu indikator dalam kompetensi 

profesional adalah mengelola kelas yang meliputi mengatur tata ruang kelas 

untuk pembelajaran, dan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif.108 

  

                                                             
 107 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Kupas Tuntas Kompetensi Pedagogik Teori dan Praktik 

untuk Peningkatan Kinerja dan Kualitas Guru, 45. 
 108 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, 137. 
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Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

korelasi yang searah antara kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional 

guru dengan pengelolaan kelas. Artinya, jika kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional guru tinggi, maka pengelolaan kelas siswa juga tinggi. 

Sebaliknya jika kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru 

rendah, maka pengelolaan kelas siswa juga rendah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian deskripsi data serta analisis data dalam penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi pedagogik guru MIN 2 Ponorogo dalam kategori sedang. Hal ini 

terbukti dari hasil penelitian yaitu dalam kategori baik dengan persentase 

12,5% sebanyak 2 orang, dalam kategori sedang dengan persentase 75% 

sebanyak 12 orang, dan kategori kurang dengan persentase 12,5% sebanyak 2 

orang. 

2. Kompetensi profesional guru MIN 2 Ponorogo dalam kategori sedang. Hal 

ini terbukti dari hasil penelitian yaitu dalam kategori baik dengan persentase 

25% sebanyak 4 orang, dalam kategori sedang dengan persentase  62,5% 

sebanyak 10 orang, dan kategori kurang dengan persentase 12,5% sebanyak 2 

orang. 

3. Pengelolaan kelas MIN 2 Ponorogo dalam kategori sedang. Hal ini terbukti 

dari hasil penelitian yaitu dalam kategori baik dengan persentase 12,5% 

sebanyak 2 orang, dalam kategori sedang dengan persentase  75% sebanyak 

12 orang, dan kategori kurang dengan persentase 12,5% sebanyak 2 orang. 
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4. Kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru memiliki korelasi 

yang signifikan dengan pengelolaan kelas di MIN 2 Ponorogo. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa 

nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,726, nilai F Change (Fhitung) sebesar 

7,245, nilai signifikansi F Change sebesar 0,008. Nilai signifikansi F Change 

0,008 lebih kecil dari 0,05. Lalu nilai F Change (Fhitung) dibandingkan dengan 

nilai Ftabel yaitu sebesar 3,81. Ternyata diperoleh nilai F Change (Fhitung) lebih 

besar dari pada Ftabel (Fhitung >Ftabel) yaitu (7,245>3,81). Dengan demikian, 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, artinya ada hubungan 

yang signifikan antara kompetensi pedagogik dan kompetensi professional 

guru dengan pengelolaan kelas di MIN 2 Ponorogo. Sedangkan keeratan 

hubungannya termasuk kuat atau hubungan kuat karena nilai korelasi berada 

pada rentang 0,600-0,799. 

 

B. Saran 

1. Berdasarkan hasil temuan dalam peneitian ini, disarankan kepada guru untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi professional guru 

secara berkelanjutan, menambah wawasan berfikir dalam mengajar, dan 

meningkatkan kualitas dalam mengajar sesuai dengan bidang ajarnya masing-

masing. 

2. Berdasarkan hasil temuan dalam peneitian ini, disarankan kepada kepala 

sekolah untuk mengambil langkah bijaksana dalam menciptakan dan 
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mengembangkan pengelolaan kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi 

peserta didik sehingga kelas tetap kondusif. 

3. Berdasarkan hasil temuan dalam peneitian ini, disarankan kepada peneliti 

yang akan datang untuk mengembangkan lebih lanjut penelitian ini, guna 

mengetahui secara keseluruhan unsur-unsur lain yang mempengaruhi 

pengelolaan kelas. 
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