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ABSTRAK 

Chasanah, Imroatul, 2018. Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru dan Sarana 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Siswa Kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Izza 

Aliyatul Muna, M.Sc. 
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Guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peran yang sangat strategis 

untuk memajukan mutu dan kualitas pendidikan di negeri ini. Sesuai tugas 

profesionalnya, setiap guru dituntut untuk menguasai kompetensi yang disyaratkan 

baik dalam bidang kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kompetensi guru salah satu 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Karena itu, kualitas kompetensi 

guru mempunyai peranan yang penting dalam proses interaksi belajar mengajar. Guru 

sebagai tenaga profesional diharapkan mampu mendorong siswa untuk senantiasa 

belajar dan berprestasi dalam belajar melalui berbagai sarana pendidikan yang ada. 

Semakin lengkap sarana belajar maka dapat mempermudah, mempercepat, dan 

memperdalam proses belajar sehingga prestasi belajar diperoleh dengan maksimal. 

Penelitian ini berlatar belakang dari masalah prestasi belajar siswa kelas II mata 

pelajaran IPA di SDN 2 Tonatan Ponorogo belum menunjukkan hasil yang optimal 

dan masih banyak yang berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Penelitian ini bertujuan:  (1) Mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik 

guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas II SDN 2 Tonatan 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018, (2) Mengetahui pengaruh sarana belajar 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018, (3) Mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik guru dan 

sarana belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas II SDN 2 

Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data 

berupa angket dan dokumentasi. Untuk uji validitas menggunakan Product  Moment 

dan uji reliabilitas yaitu Spearman Brown. Teknik analisis data  dengan perhitungan 

statistik menggunakan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa: (1) Kompetensi 

pedagogik guru berpengaruh sebesar 50,66% terhadap prestasi  belajar siswa dan 

sisanya 49,34% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain; (2) Sarana belajar berpengaruh 

sebesar 37,87% terhadap prestasi belajar siswa dan sisanya 62,13% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain; (3) Kompetensi pedagogik guru dan sarana belajar  berpengaruh 

sebesar 54,76% terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas II SDN 2 

Tonatan Ponorogo dan sisanya 45,24% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti: 

kecerdasan, bakat, minat, perhatian, cara belajar, lingkungan keluarga, dan 

lingkungan sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sesuatu yang urgen karena pendidikan merupakan 

salah satu penentu mutu sumber daya manusia (SDM).
61

 Pendidikan sebagai 

agent of change memiliki peran yang sangat strategis dalam menyiapkan 

generasi masa depan yang tangguh, kokoh, dan kredibel. Peran tersebut menjadi 

lumrah mengingat pendidikan merupakan investasi tak terhingga bagi masa 

depan generasi anak bangsa. Dalam konteks ini, guru sebagai ujung tombak 

pendidikan memiliki peran yang sangat strategis untuk memajukan mutu dan 

kualitas pendidikan di negeri ini. Karena bagaimanapun, mutu dan kualitas 

proses dan hasil sangat dipengaruhi oleh mutu dan kualitas SDM guru dan tenaga 

pendidiknya.
62

 

Mutu dalam pendidikan merupakan suatu hal yang dapat membedakan 

antara kesuksesan dan kegagalan. Sumber-sumber mutu pendidikan antara lain 

adalah sarana gedung sekolah, guru yang kompeten, nilai moral yang tinggi, hasil 

ujian yang memuaskan, dorongan orang tua, aplikasi teknologi, kurikulum yang 

memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut.
63

 Di antara komponen 

                                                           
61

 Abd Wahab & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2011), 138. 
62

 Miftahul Ulum, Demitologi profesi Guru (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 1. 
63

 Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2010), 1. 
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sumber-sumber mutu pendidikan tersebut, menurut Suharsimi Arikunto yang 

paling utama dalam konteks pembelajaran adalah guru.
64

 

Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya 

pada tingkat institusional dan intruksional. Kedudukan guru sebagai agen 

pembelajaran berkaitan dengan  peran guru sebagai fasilitator, motivator, 

pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta 

didik. Peran tersebut menuntut guru untuk mampu meningkatkan kinerja dan 

profesionalismenya seiring dengan perubahan dan tuntutan yang muncul 

terhadap dunia pendidikan dewasa ini.
65

 Dengan adanya profesionalitas guru, 

implikasinya akan merembes pada peningkatan pembelajaran di sekolah yang 

akhirnya bermuara  pada peningkatan prestasi belajar peserta didik.
66

 Sesuai 

tugas profesionalnya, setiap guru dituntut untuk menguasai kompetensi yang 

disyaratkan baik dalam bidang kognitif, afektif, maupun psikomotor.
67

 

Competency (kompetensi) didefinisikan sebagai kebulatan penguasaan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja yang 

diharapkan dapat dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program 

pendidikan. Menurut Kepmendiknas No. 045/U/2002, kompetensi diartikan 

sebagai perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki 

                                                           
64

 Abd Wahab & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan …,138-139. 
65

 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru (Bandung: Alfabeta, 2014), 108. 
66

 Abd Wahab & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan …,141. 
67

 Miftahul Ulum, Demitologi profesi Guru…,7. 
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seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam 

melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.
68

 

Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 28 UU RI No. 19/2005, 

seorang guru harus memiliki empat jenis kompetensi, yaitu: kompetensi 

professional, kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, dan kompetensi 

sosial.
69

 

Masalah kompetensi ini tidak semua guru dapat menguasainya dengan 

baik. Jangankan untuk guru yang belum profesional, guru yang sudah profesional 

dan pengalaman mengajarnya cukup lama belum tentu dapat menguasainya 

dengan baik. Namun penguasaan dengan baik belum tentu dalam 

melaksanakannya ke dalam proses interaksi belajar mengajar dengan baik pula, 

sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena itulah, kompetensi guru 

bukanlah suatu masalah yang berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain, yakni latar belakang dan pengalaman mengajar.
70

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru ini erat kaitannya 

dengan masalah prestasi belajar siswa. Kompetensi guru salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Karena itu, kualitas kompetensi guru 

mempunyai peranan yang penting dalam proses interaksi belajar mengajar. Ini 

berarti berkualitas tidaknya prestasi belajar siswa, kompetensi guru ikut 

                                                           
68

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 19. 
69

 Ibid. 
70

 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Surabaya: Usaha Nasional, 

2012), 16. 
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menentukan selain ditentukan oleh faktor-faktor lainnya seperti lingkungan 

keluarga, fasilitas, inteligensi dan minat siswa itu sendiri sebagai individu.
71

 

Kompetensi guru yang terdiri dari kompetensi pedagogik, profesional, 

sosial, dan kepribadian tersebut diharapkan mampu membentuk kinerja guru 

yang profesional. Guru sebagai tenaga profesional diharapkan mampu 

mendorong siswa untuk senantiasa belajar dan berprestasi dalam belajar melalui 

berbagai sarana pendidikan yang ada.
72

 

Sarana dan prasarana sangat mendukung dan memperlancar proses 

pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak bagi suatu lembaga 

pendidikan serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses 

pendidikan.
73

 Fasilitas atau sarana belajar adalah peralatan dan perlengkapan 

yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses belajar mengajar 

seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran.
74

 

Fasilitas belajar mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar siswa, semakin 

lengkap fasilitas belajar yang dimiliki maka siswa dapat belajar lebih baik, 

mempermudah, mempercepat, dan memperdalam proses belajar mandiri siswa. 

Dengan proses belajar mandiri yang efektif maka prestasi belajar akan diperoleh 

dengan maksimal. Untuk itu, fasilitas belajar sangat diperlukan untuk mencapai 

                                                           
71

 Ibid. 
72

 Kompri, Belajar Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Yogyakarta: Media Akademi, 

2017), 52. 
73

 Kompri, Manajemen Sekolah Teori dan Praktik (Bandung: Alfabeta, 2014), 192. 
74

 Wina Dwi Puspitasari, “Pengaruh Sarana  Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar,” Jurnal Cakrawala Pendas, Vol. 2 No. 2 (Juli 2016), 107. 
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prestasi belajar siswa. Dan sebaliknya jika fasilitas belajar tidak lengkap dapat 

mengganggu proses belajar, sehingga berdampak pada prestasi belajar yang 

diperoleh siswa.
75

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan wali kelas II di 

SDN 2 Tonatan Ponorogo diketahui bahwa prestasi belajar siswa belum 

menunjukkan hasil yang optimal. Hal tersebut tercermin pada nilai siswa yang 

masih banyak di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditentukan oleh sekolah, baik pada Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah 

Semester (UTS), maupun Ulangan Akhir Semester (UAS). Dari kenyataan 

tersebut diduga banyak penyebab mengapa terjadi penyimpangan dalam proses 

belajar mengajar, antara lain karena guru menggunakan metode yang kurang 

sesuai dengan materi, monoton, kurang variatif, sehingga peserta didik merasa 

jenuh, bosan, tidak semangat, sering ramai sendiri, keluyuran dari meja satu ke 

meja teman lainnya, asyik mainan sendiri tanpa memperhatikan penjelasan 

guru.
76

 

Selain itu fasilitas atau sarana belajar tergolong kurang, kelas mereka 

terletak di ujung belakang yang awalnya gudang dan dijadikan tempat belajar 

karena kelasnya terbatas (habis). Kelas II merupakan kelas yang baru digunakan, 

sehingga dalam hal sarana  pembelajaran seperti alat peraga maupun LCD 

                                                           
75

Ibid., 106. 
76

 Hasil pengamatan dan wawancara dengan Ibu Novia Al-Fath Noor Azzahrowany, S.Pd, SD 

selaku wali kelas II A dan Ibu Emi Handayani, S.Pd selaku wali kelas II B di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo pada tanggal 06 Maret 2018 Pukul 09.00 WIB. 
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proyektor belum ada, belum selengkap dibanding dengan kelas-kelas yang lain. 

Dan mereka sering merasa jenuh saat proses pembelajaran karena kelasnya panas 

tanpa ada pendingin ruangan (kipas angin).
77

  

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti tertarik 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru 

dan Sarana Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPA Siswa 

Kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

B. Batasan Masalah 

Berangkat dari permasalahan di atas, perlu adanya batasan masalah agar 

tidak terjadi kerancuan dalam penelitian. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah terkait dengan pengaruh kompetensi pedagogik guru dan 

sarana belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa  kelas II SDN 2 

Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran IPA siswa kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018 ? 

                                                           
77

 Ibid. 
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2. Bagaimana pengaruh sarana belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

IPA siswa kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 ? 

3. Bagaimana pengaruh kompetensi pedagogik guru dan sarana belajar 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas II SDN 2 Tonatan 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, 

maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran IPA siswa kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sarana belajar terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran IPA siswa kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik guru dan sarana belajar 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas II SDN 2 Tonatan 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada atau tidaknya pengaruh 

kompetensi pedagogik guru dan sarana belajar terhadap prestasi belajar 

siswa.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini sebagai informasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan yang lebih baik, sekolah dapat memfasilitasi sarana belajar 

secara langsung dalam menunjang proses belajar mengajar seperti 

gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pengajaran. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai nilai tambah untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam proses belajar 

mengajar dan memperjelas pesan serta informasi dengan menggunakan 

sarana belajar guna meningkatkan prestasi belajar. 

c. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik untuk menjadi yang lebih baik lagi. 
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d. Bagi Peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan untuk penelitian 

berikutnya dengan menggunakan variabel lain, dengan metode kualitatif 

atau campuran, sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang 

berbeda. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian kuantitatif  ini akan disusun menjadi tiga bagian 

utama yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk memudahkan 

dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian akan 

dikelompokkan menjadi 5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang 

berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab pertama, merupakan gambaran umum, untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang 

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

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, bab ini menguraikan telaah hasil penelitian terdahulu, 

landasan teori, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga, bab ini menguraikan rancangan penelitian, populasi dan 

sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data. 



14 
 

  

Bab keempat, bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), interpretasi dan 

pembahasan. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

simpulan dari seluruh uraian bab terdahulu dan saran yang bisa menunjang 

peningkatan dari permasalahan yang dilakukan. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama, dilakukan oleh Windhi Alfianti, Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2017, 

dengan judul “Pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar siswa 

SDN 2 Nologaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017”. Berdasarkan analisis 

data ditemukan bahwa: 1. Kompetensi pedagogik guru kelas IV SDN 2 

Nologaten Ponorogo diketahui bahwa sebanyak 13 siswa dengan presentase 

46,42% menyatakan dalam kategori cukup; 2. Hasil belajar siswa kelas IV SDN 

2 Nologaten Ponorogo adalah cukup dengan frekuensi sebanyak 17 siswa dengan 

presentase 60,71%; 3. Terdapat pengaruh antara kompetensi pedagogik guru 

terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Nologaten Ponorogo. Hal ini, 

diketahui Fhitung sebesar 11,764142 dan diketahui nilai Ftabel dengan taraf 

kesalahan sebesar 5% yaitu, 4,22. Jadi, Fhitung > Ftabel artinya kompetensi 

pedagogik guru berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kemudian diperoleh 

koefisien determinasi (R
2
), didapatkan kompetensi pedagogik guru berpengaruh 

31,1516% terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Nologaten Ponorogo 
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tahun pelajaran 2016/2017, dan 68,8484% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
78

 

Persamaannya adalah untuk variabel independen (X) sama-sama meneliti 

tentang pengaruh kompetensi pedagogik guru. Perbedaannya adalah peneliti 

menggunakan 3 variabel dengan variabel dependen (Y) yaitu prestasi belajar 

sedangkan Windhi Alfianti menggunakan 2 variabel dengan variabel dependen 

(Y) yaitu hasil belajar. Lokasi penelitiannya juga berbeda, lokasi penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti di SDN 2 Tonatan Ponorogo sedangkan Windhi Alfianti 

melakukan penelitian yang berlokasi di SDN 2 Nologaten Ponorogo. 

Penelitian kedua, dilakukan oleh Yuli Endah Sartika, Jurusan Tarbiyah 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2016, dengan judul 

“Korelasi pemanfaatan sarana dan prasarana belajar dengan motivasi belajar 

siswa siswi kelas V di MI Terpadu Bina Putera Cendikia Ponorogo tahun 

pelajaran 2015-2016”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Pemanfaatan 

sarana dan prasarana belajar kelas V MI Terpadu Bina Putera Cendikia Ponorogo 

dalam kategori cukup/sedang dengan frekuensi sebanyak 21 responden dari 28 

siswa; 2. Motivasi belajar siswa kelas V MI Terpadu Bina Putera Cendikia 

Ponorogo dalam kategori cukup/sedang dengan frekuensi sebanyak 20 responden 

dari 28 siswa; 3. Terdapat korelasi positif antara pemanfaatan sarana dan 

                                                           
78

 Windhi Alfianti, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa 

SDN 2 Nologaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 73. 
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prasarana belajar dengan motivasi siswa kelas V MI Terpadu Bina Putera 

Cendikia Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016.
79

 

Persamaannya adalah untuk variabel independen (X) sama-sama meneliti 

tentang sarana belajar. Perbedaannya adalah peneliti menggunakan 3 variabel 

dengan variabel dependen (Y) yaitu prestasi belajar sedangkan Yuli Endah 

Sartika menggunakan 2 variabel dengan variabel dependen (Y) yaitu motivasi 

belajar. Lokasi penelitiannya juga berbeda, lokasi penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti di SDN 2 Tonatan Ponorogo sedangkan Yuli Endah Sartika melakukan 

penelitian yang berlokasi di MI Terpadu Bina Putera Cendikia Ponorogo. 

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Fatimah, Jurusan Tarbiyah Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Tahun 2011, dengan judul “Pengaruh kompetensi 

kepribadian guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di 

kelas VII MTs Pembangunan Sempu Nawangan Pacitan”. Dari hasil analisa 

dapat disimpulkan bahwa: 1. Berdasarkan hasil data tentang kompetensi 

kepribadian guru menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru pada mata 

pelajaran fiqih di kelas VII MTs Pembangunan Sempu Nawangan Pacitan 

tergolong cukup; 2. Berdasarkan hasil data tentang prestasi belajar  menunjukkan 

bahwa prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di kelas VII MTs 

Pembangunan Sempu Nawangan Pacitan tergolong cukup; 3. Ada pengaruh 

positif yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru terhadap prestasi 

                                                           
79

 Yuli Endah Sartika, “Korelasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Belajar dengan Motivasi 
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belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di kelas VII MTs Pembangunan Sempu 

Nawangan Pacitan. Pada taraf signifikansi 5% 0,143 yakni    = 0,715 lebih 

besar dari pada    = 0,413 dengan demikian    <    . Jadi Ha diterima dan Ho 

ditolak.
80

 

Persamaannya adalah untuk variabel dependen (Y) sama-sama meneliti 

tentang prestasi belajar. Perbedaannya adalah peneliti menggunakan 3 variabel 

dengan variabel independen (X1) yaitu kompetensi pedagogik guru dan variabel 

independen (X2) yaitu sarana belajar sedangkan Fatimah menggunakan 2 variabel 

dengan variabel independen (X) yaitu kompetensi kepribadian guru. Lokasi 

penelitiannya juga berbeda, lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 

SDN 2 Tonatan Ponorogo sedangkan Fatimah melakukan penelitian yang 

berlokasi di MTs Pembangunan Sempu Nawangan Pacitan. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kompetensi Pedagogik Guru 

a. Pengertian Kompetensi Pedagogik 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kompetensi berarti 

kewenangan untuk memutuskan atau bertindak.
81

 Pengertian dasar 

kompetensi (competency), yaitu kemampuan atau kecakapan. Selain 
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memiliki arti kemampuan, kompetensi juga diartikan sebagai keadaan 

berwenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum.
82

  

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

mendefinisikan kompetensi sebagai perangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai 

oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
83

 

Senada dengan itu, Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 

tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi juga mengemukakan, 

“Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab 

yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan 

tertentu.”
84

 

Kreitner dan Kinicki memandang kompetensi dari aspek 

perbedaan individu yang dihubungkan dengan prestasi. Kompetensi 

memiliki ciri-ciri khusus yang berkaitan dengan kemampuan untuk 

mencapai prestasi. Sedangkan untuk mencapai prestasi yang tinggi 

diperlukan kompetensi maksimal yang bersifat fisik maupun mental. 
85
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Sementara itu, menurut Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa, 

kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan sikap, 

dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi guru adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-

kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, 

dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. 

Secara lebih gamblang, peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru menyebut macam-macam kompetensi 

yang harus dimiliki oleh tenaga guru. Kompetensi yang dimaksud 

mencakup 4 hal, antara lain: kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
86

 

Salah satu aspek kompetensi yang harus dimiliki oleh guru 

adalah kompetensi pedagogik. Dalam kompetensi pedagogik guru 

dituntut untuk dapat memahami peserta didiknya serta memahami 

bagaimana memberikan pengajaran yang benar pada peserta didik. 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kompetensi pedagogik, 

terlebih dahulu dibahas mengenai definisi pedagogik itu sendiri.
87
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Pedagogik berasal dari kata Yunani “paedos”, yang berarti anak 

laki-laki, dan “agogos” artinya mengantar, membimbing. Jadi pedagogik 

secara harfiah berarti pembantu anak laki-laki pada jaman kuno, yang 

pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. 

Menurut Hoogveld (Belanda) pedagogik adalah ilmu yang 

mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu 

supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya, 

jadi pedagogik adalah ilmu pendidikan anak.
88

 

Dalam Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (3) butir a 

dikemukakan bahwa 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.
89

 

b. Indikator Kompetensi Pedagogik Guru 

Seorang guru profesional adalah orang yang memiliki 

kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan atau dengan kata lain 

ia telah terdidik dan terlatih dengan baik. Terdidik dan terlatih bukan 

hanya memperoleh pendidikan formal saja akan tetapi juga harus 

menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar 
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mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang 

tercantum dalam kompetensi guru. 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu: 

kompetensi profesional, kepribadian, pedagogik, dan sosial. Dari 

keempat kompetensi guru di atas, kompetensi yang akan disajikan pada 

penelitian ini hanya kompetensi pedagogik karena kompetensi ini terkait 

dengan penerapan keterampilan dasar mengajar. Kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi: 

1) Kemampuan dalam memahami peserta didik, dengan indikator 

antara lain: 

a) Memahami karakteristik perkembangan peserta didik, seperti 

memahami tingkat kognitif peserta didik sesuai dengan usianya. 

b) Memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta 

didik, seperti mengenali tipe-tipe kepribadian peserta didik dan 

mengenali tahapan-tahapan perkembangan kepribadian peserta 

didik. 

c) Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dan 

mengenali perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik. 
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2) Kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran, dengan 

indikator antara lain: 

a) Mampu merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, 

seperti merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, memilih jenis 

strategi/metode pembelajaran yang cocok, menentukan langkah-

langkah pembelajaran, dan menentukan cara yang dapat 

digunakan untuk memotivasi peserta didik. 

b) Mampu merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran, 

seperti mampu menjabarkan materi yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, serta mampu menyusun bahan pembelajaran 

secara runtut dan sistematis. 

c) Mampu merencanakan penggunaan media dan sumber 

pengajaran sarana yang bisa digunakan untuk mempermudah 

pencapaian kompetensi, dan lainnya. 

d) 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. 

e) Mampu merencanakan model penilaian hasil belajar, seperti 

menentukan macam-macam bentuk penilaian dan membuat 

instrumen penilaian hasil belajar. 
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3) Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis, dengan indikator antara lain: 

a) Mampu membuka pelajaran, seperti menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan memotivasi siswa, dan 

mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi 

prasyarat. 

b) Mampu mengelola kegiatan belajar mengajar, seperti mampu 

menjelaskan materi, menggunakan metode mengajar, 

memberikan contoh yang sesuai dengan materi, menggunakan 

media pembelajaran, memberi penguatan, memberi pertanyaan, 

dan menekankan hal-hal yang menumbuhkan kebiasaan positif 

pada tingkah laku siswa. 

c) Mampu berkomunikasi dengan siswa, seperti mampu memberi 

kesempatan kepada siswa untuk memahami materi, 

mengklarifikasi petunjuk dan penjelasan apabila siswa salah 

mengerti, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, 

dan menggunakan bahasa lisan dan tulisan secara jelas dan 

benar. 

d) Mampu mengorganisasi kelas dan menggunakan waktu dengan 

baik. 

e) Mampu melaksanakan penilaian selama proses belajar mengajar 

berlangsung dan melaksanakan penilaian pada akhir pelajaran. 
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f) Mampu menutup pelajaran, seperti menyimpulkan kesimpulan, 

melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa dan melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan atau tugas sebagai bagian 

remidi/pengayaan. 

4) Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar, dengan indikator 

antara lain: 

a) Mampu merancang dan melaksanakan penilaian, seperti 

memahami prinsip-prinsip penilaian, mampu menyusun macam-

macam instrumen evaluasi pembelajaran, mampu melaksanakan 

evaluasi. 

b) Mampu menganalisis hasil penilaian, seperti mampu 

mengklasifikasikan hasil penilaian dan menyimpulkan hasil 

penilaian secara jelas. 

c) Mampu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan kualitas 

pembelajaran selanjutnya, seperti mampu memperbaiki soal 

yang tidak valid dan mampu mengidentifikasi tingkat variasi 

hasil belajar. 

 

 



26 
 

  

5) Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dengan 

indikator antara lain: 

a) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi 

akademik, seperti menyalurkan potensi akademik peserta didik 

sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan 

mengembangkan potensi akademik peserta didik. 

b) Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 

potensi non-akademik, seperti menyalurkan potensi non-

akademik peserta didik sesuai dengan kemampuannya, mampu 

mengarahkan dan mengembangkan potensi non-akademik 

peserta didik.
90

 

Jadi, harapannya guru dapat memiliki kompetensi pedagogik 

yang baik sehingga dapat menyusun rancangan pembelajaran dan 

melaksanakannya. Guru diharapkan dapat memahami landasan 

pendidikan, mampu menerapkan teori belajar, dapat menentukan strategi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, dan mampu menyusun 

rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang tepat. 

Seorang guru selain dituntut menguasai materi pelajaran dengan 

baik, juga harus mampu menyampaikan/mengomunikasikan materi 
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kepada siswa dengan cara dan strategi yang baik sehingga siswa dengan 

mudah menangkap dan menguasai materi tersebut. 

Bagi guru sains, ia harus mampu mengimplementasikan berbagai 

metode pembelajaran dengan baik. Selain itu, sangat dianjurkan untuk 

seorang guru sains menguasai dengan baik penggunaan teknologi 

informasi yang tepat dalam pembelajarannya. 

Menurut Sardiman, guru yang kompeten adalah guru yang 

mampu mengelola program pembelajaran. Mengelola disini memiliki 

arti yang sangat luas yang menyangkut bagaimana seorang guru mampu 

menguasai keterampilan dasar mengajar, seperti membuka dan menutup 

pelajaran, menjelaskan, memvariasi media, bertanya, memberi 

penguatan, dan sebagainya, juga bagaimana guru menerapkan strategi, 

teori belajar dan pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif.
91

 

Guru memiliki kompetensi pedagogik yang baik, ia mampu 

memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan siswa dalam proses 

pembelajaran. Ia mengetahui seluas dan sedalam apa materi yang akan 

diberikan pada siswanya sesuai dengan perkembangan kognitifnya. 

Selain itu, ia memiliki banyak variasi mengajar dan menghargai 

masukan dari siswa.
92
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Keharusan guru memiliki kemampuan pedagogik banyak 

disinggung dalam Al-Qur’an maupun Hadist Rasulullah Saw. Salah satu 

firman Allah yang secara tidak langsung menyuruh setiap guru untuk 

memiliki kemampuan pedagogik adalah Surah An-Nahl ayat 125. 

ْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِاالَِّتْي ِهَي َاْحَسنُ اُدُْع ِاَلى َسِبْيِل رَبَِّك بِااْلِحْكَمِة َو اْلمَ   

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan 

hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka 

dengan cara yang baik.” (Q.S. An-Nahl : 125).
93

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa 

kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang mutlak harus dimiliki 

guru. Guru juga berkewajiban untuk mengembangkan kompetensi 

pedagogik yang dimilikinya. Pengembangan mutlak diperlukan agar 

guru dapat melakukan tugasnya dengan baik dan dapat melakukan 

perubahan atau perbaikan dalam setiap kegiatan pembelajarannya.
94

 

c. Manfaat Kompetensi Pedagogik 

Ada beberapa manfaat yang diperoleh baik guru maupun siswa 

dengan adanya kompetensi pedagogik. Manfaat bagi guru yaitu: 

1) Guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-

prinsip perkembangan kognitif siswa. 
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2) Guru dapat memahami prinsi-prinsip perkembangan kepribadian 

siswa dan merefleksikannya dalam proses pembelajaran. 

3) Guru mampu menyusun rancangan dan melaksanakan strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi, karakteristik dan 

kebutuhan siswa dalam belajarnya. 

Adapun manfaat bagi siswa jika guru dapat memahami peserta 

didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif 

siswa maka: 

1) Siswa dapat terpenuhi rasa ingin tahunya. 

2) Siswa memiliki keberanian berpendapat dan kemampuan 

menyelesaikan masalah. 

3) Siswa dapat lebih nyaman dalam kegiatan belajarnya. 

Dengan dikuasainya kompetensi pedagogik oleh guru, 

diharapkan guru dapat memahami siswa dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Sehingga siswa dapat menerima pelajaran dengan 

lebih baik dan lebih menyenangkan.
95

 

d. Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Prestasi Belajar 

Siswa 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, kompetensi guru salah satu 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Karena itu, kualitas 

                                                           
95

 Imas Kurniasih & Berlin Sani, Sukses Uji Kompetensi Guru…, 46-47. 



30 
 

  

kompetensi guru mempunyai peranan yang penting dalam proses 

interaksi belajar mengajar. Ini berarti berkualitas tidaknya prestasi 

belajar siswa, kompetensi guru ikut menentukan selain ditentukan oleh 

faktor-faktor lainnya seperti lingkungan keluarga, fasilitas, intelegensi 

dan minat siswa itu sendiri sebagai individu.
96

 Hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa 76,6% hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

kompetensi guru, dengan rincian; kemampuan guru mengajar 

memberikan sumbangan 32,43%, penguasaan materi pelajaran 

memberikan sumbangan 32,58% dan sikap guru terhadap mata pelajaran 

memberikan sumbangan 8,60%.
97

 Kompetensi guru dalam hal ini tidak 

hanya berperan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa agar lebih 

aktif dan gairah dalam belajar. Guru merupakan sentral dalam proses 

belajar mengajar. Kehadiran seorang guru dalam proses belajar 

mengajar tidak dapat digantikan fungsinya oleh radio, mesin, tape 

recorder, ataupun oleh komputer yang paling modern. Dengan demikian 

kompetensi guru merupakan salah satu unsur yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan belajar siswa dan yang tidak bisa diabaikan dalam 

pengelolaan proses interaksi belajar mengajar.
98
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2. Sarana Belajar 

a. Pengertian Sarana belajar 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang 

secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, 

khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja 

kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.
99

 Menurut Barnawi & M. 

Arifin sebagaimana yang dikutip dalam buku Manajemen Sarana dan 

Prasarana Sekolah mengatakan bahwa sarana pendidikan dan prasarana 

pendidikan tidaklah sama. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas 

(peralatan, pelengkap, bahan, dan perabotan) yang secara langsung 

digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan 

dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien, seperti: gudang, ruang kelas, 

meja kursi, serta alat-alat media pengajaran, perpustakaan, kantor 

sekolah, ruang osis, tempat parkir, ruang laboratorium. Adapun 

prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti: 

halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib 

sekolah, dan sebagainya.
100
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Menurut Roestiyah, sarana belajar adalah peralatan belajar yang 

dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat 

berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan menurut 

Mulyata, fasilitas atau sarana belajar adalah peralatan dan perlengkapan 

yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses belajar 

mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media 

pembelajaran.
101

 

Melihat kemampuan individu peserta didik berbeda dalam taraf 

kecepatan pemahaman materi, maka paling tidak dengan menggunakan 

prasarana (alat, media) dapat membantu percepatan pemahaman 

terhadap peserta didik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

bagaimanapun dalam meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan 

sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan dan tarjet pendidikan yang 

ingin dicapai, baik dalam tataran mata pelajaran ataupun pendidikan 

secara nasional.
102

 Proses belajar mengajar di sekolah akan berjalan 

dengan lancar jika ditunjang dengan sarana yang memadai, baik jumlah, 

keadaan, maupun kelengkapannya. Jumlah yang dimaksud adalah 

keberadaan dan banyak sedikitnya sarana yang dimiliki.
103
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Dengan dilengkapinya sarana dan prasarana SD/MI akan 

menjadikan kegiatan belajar mengajar semakin bergairah, bermakna dan 

berlangsung dengan nyaman, cepat dan menyenangkan. Hal ini secara 

tidak langsung akan menumbuhkan suasana pembelajaran yang kondusif 

dan harmonis. Iklim pembelajaran yang kondusif, pada titik tertentu 

berdampak kepada pembentukan budaya cinta belajar di 

sekolah/madrasah. Dengan demikian, pada akhirnya muara dari adanya 

kebijakan pengembangan sarana dan prasarana di SD/MI adalah untuk 

mewujudkan pembelajaran yang lebih maksimal dan berkualitas.
104

 

b. Klasifikasi Sarana Belajar 

Menurut Irjus Indrawan, sarana adalah semua perangkat 

peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam 

proses pendidikan. Sarana belajar dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

hal, yaitu: 

1) Habis tidaknya 

a) Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau 

alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang 

relatif singkat. Misalnya: kapur tulis, sepidol, tinta, printer, 

kertas tulis, dan bahan-bahan kimia untuk praktik. Kemudian, 

sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya: kayu, besi, 
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dan kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam 

mengajar. 

b) Sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan 

atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam 

waktu yang relatif lama. Misalnya: meja dan kursi, papan tulis, 

lemari buku, komputer, mesin tulis, atlas, globe, dan alat-alat 

olahraga. 

2) Berdasarkan bergerak tidaknya 

a) Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan 

yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai kebutuhan 

pemakainya. Misalnya: meja dan buku, lemari arsip sekolah, 

atlas, globe, dan alat-alat olahraga. 

b) Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua 

sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk 

dipindahkan. Misalnya: sekolah dasar yang telah memiliki 

saluran dari perusahaan daerah air minum (PDAM), saluran 

listrik, dan LCD yang dipasang permanen. 

3) Ditinjau berdasarkan hubungan dengan proses belajar mengajar. 

a) Alat pelajaran adalah alat yang dapat digunakan secara 

langsung dalam proses belajar mengajar. Misalnya: buku, alat 

peraga, alat tulis, dan alat praktik. 
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b) Alat peraga adalah alat bantu pendidikan yang dapat berupa 

peralatan atau benda-benda yang dapat mengonkretkan materi 

pelajaran. Materi pembelajaran yang tadinya abstrak dapat 

dikonkretkan melalui alat peraga sehingga siswa dapat lebih 

mudah dalam menerima pelajaran yang diberikan. 

c) Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang berfungsi 

sebagai perantara (medium) dalam proses belajar mengajar 

sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

mencapai tujuan pendidikan. Media pengajaran ada tiga jenis 

yaitu visual, audio, dan audiovisual. 

Menurut E Mulyasa sebagaimana yang dikutip dalam buku 

Manajemen Berbasis Sekolah, sarana pendidikan adalah peralatan dan 

perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses 

pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang 

kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.
105
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c. Fungsi Fasilitas atau Sarana Belajar 

Fasilitas SD/MI memegang peranan penting dalam mendukung 

proses  kegiatan belajar mengajar. Fasilitas tersebut dapat berfungsi 

bermacam-macam, antara lain: 

1) Fungsi edukatif, ini mengandung pengertian bahwa keberadaan 

fasilitas harus dapat membantu pemahaman siswa mengenai materi 

yang diberikan. 

2) Fungsi keindahan, dengan adanya fasilitas diharapkan lingkungan di 

SD/MI menjadi lebih indah sehingga setiap warga 

sekolah/madrasah yang masuk di area tersebut merasa bangga dan 

ikut serta untuk menjaga dan mempertahankannya. 

3) Fungsi kenyamanan, diharapkan dengan adanya fasilitas warga 

sekolah/madrasah merasa nyaman untuk melakukan berbagai 

aktifitas. 

4) Fungsi keamanan, dengan adanya fasilitas keamanan di lingkungan 

sekitar SD/MI menjadi aman sehingga orangtua/wali murid tidak 

terlalu khawatir dan merasa sreg dengan kondisi putra-putrinya 

ketika mereka mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. 

5) Fungsi kebersihan, keberadaan fasilitas diupayakan mampu 

mendorong penciptaan budaya bersih di SD/MI.
106
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d. Pengaruh Sarana Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Apabila sekolah berhasil menciptakan suasana kondusif bagi 

pembelajaran, hubungan dan komunikasi per orang di sekolah berjalan 

baik, metode pembelajaran aktif-interkatif, sarana penunjang cukup 

memadai, siswa tertib disiplin. Maka, kondisi kondusif tersebut 

mendorong siswa saling berkompetensi dalam pembelajaran. Keadaan 

ini diharapkan membuat hasil belajar siswa akan lebih tinggi.
107

 Faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, seperti: faktor sarana 

sekolah, misalnya: gedung, ruangan, meja kursi, buku-buku, jika kurang 

memadai, akan mengganggu hasil belajar.
108

  

Fasilitas belajar mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa, semakin lengkap fasilitas belajar yang dimiliki maka siswa dapat 

belajar lebih baik, mempermudah, mempercepat, dan memperdalam 

proses belajar mandiri siswa. Dengan proses belajar mandiri yang 

efektif maka prestasi belajar akan diperoleh dengan maksimal. Untuk 

itu, fasilitas belajar sangat diperlukan untuk mencapai prestasi belajar 

siswa. Dan sebaliknya jika fasilitas belajar tidak lengkap dapat 

mengganggu proses belajar, sehingga berdampak pada prestasi belajar 

yang diperoleh siswa.
109
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3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu prestasi 

dan belajar. Yang mana pada setiap kata tersebut memiliki makna 

tersendiri.
110

 Dalam Kamus Saku Bahasa Indonesia, prestasi adalah 

hasil baik yang dicapai.
111

 Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang 

diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Menurut 

Djamarah, prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan baik secara individual maupun kelompok. Dari 

uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi adalah suatu 

hasil yang telah diperoleh atau dicapai dari aktivitas yang telah 

dilakukan atau dikerjakan. 

Sedangkan belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya.
112
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Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dijelaskan pengertian 

prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan yang 

berupa perubahan tingkah laku yang dialami oleh subyek belajar di 

dalam suatu interaksi dengan lingkungannya. Berikut pengertian prestasi 

belajar yang dikemukakan oleh beberapa ahli, sebagai berikut: 

1) Menurut Sutratinah Tirtonegoro menyatakan bahwa prestasi belajar 

adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam 

periode tertentu. 
113

 

2) Menurut Donni Juni Priansa, prestasi belajar merupakan 

kemampuan yang meliputi segenap ranah psikologi (kognitif, 

afektif, dan psikomotor) yang berubah sebagai akibat pengalaman 

dan proses belajar peserta didik.
114

 

3) Menurut Saifuddin Azwar, pengertian prestasi atau keberhasilan 

belajar dapat dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator 

berupa nilai raport, indeks prestasi studi, angka kelulusan, predikat 

keberhasilan dan semacamnya.
115
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Prestasi belajar akan terlihat berdasarkan perubahan perilaku 

sebelum dan sesudah belajar peserta didik. Hal tersebut pada dasarnya 

dapat dijadikan sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kegiatan 

belajar dan mengajar. Berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar 

disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian 

prestasi belajar, yaitu berasal dari dalam diri peserta didik yang belajar, 

dan ada pula dari luar dirinya.
116

 Prestasi dari sisi nilai yang diperoleh 

berdasarkan hasil ranah kognitif (akal). Padahal masih ada ranah lain 

yang tidak kalah penting, yaitu ranah afektif (rasa/sikap/perilaku/akhlak) 

dan ranah psikomotorik (keterampilan).
117

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi adalah hasil dari pembelajaran. Semua itu diperoleh dari 

evaluasi atau penilaian. Setiap orang akan memiliki hasil belajar atau 

prestasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Prestasi yang 

diperoleh dari hasil pembelajaran setelah dinilai dan dievaluasi dapat 

saja rendah, sedang, ataupun tinggi.
118

 Menurut teori Gestalt, hasil 

belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu sendiri dan 

lingkungannya.  

1) Siswa; dalam arti kemampuan berfikir atau tingkah laku intelektual, 

motivasi, minat, dan kesiapan siswa baik jasmani maupun rohani.  
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2) Lingkungan; yaitu sarana dan prasarana, kompetensi guru, 

kreativitas guru, sumber-sumber belajar, metode  serta dukungan 

lingkungan dan keluarga.
119

 

Menurut Merson U. Sangalang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar yang baik terdiri dari:  

1) Faktor internal meliputi: kecerdasan, bakat, minat dan perhatian, 

kesehatan, dan cara belajar. 

2) Faktor eksternal meliputi: lingkungan keluarga, pergaulan,  sekolah, 

dan sarana pendukung belajar.
120

 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Saifuddin Azwar, 

keberhasilan dalam belajar dipengaruhi oleh banyak faktor yang 

bersumber dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) diri 

individu. 

1) Faktor internal, mencakup: a) Faktor fisik seperti panca indera, 

kondisi fisik; b) Faktor psikologis seperti variabel non kognitif 

meliputi minat, motivasi, variabel-variabel kepribadian; dan 

kemampuan kognitif meliputi kemampuan khusus (bakat), 

kemampuan umum (inteligensi). 

2) Faktor eksternal, mencakup : a) Faktor fisik seperti kondisi tempat 

belajar, sarana dan perlengkapan belajar, materi pelajaran, dan 
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kondisi lingkungan belajar; b) Faktor sosial seperti dukungan sosial 

dan pengaruh budaya.
121

 

Sedangkan Syaiful Bahri Djamarah menambahkan dalam 

bukunya “Psikologi Belajar”  bahwa faktor yang mempengaruhi proses 

dan hasil belajar antara lain: 

1) Faktor lingkungan:  

a) Lingkungan alami (yaitu lingkungan tempat tinggal anak didik 

hidup dan berusaha di dalamnya).  

b) Lingkungan sosial budaya (hubungan dengan manusia sebagai 

makhluk sosial). 

2) Faktor instrumental 

Yaitu seperangkat kelengkapan dalam berbagai bentuk untuk 

mencapai tujuan, yang meliputi: kurikulum, program, sarana dan 

fasilitas, guru. 

3) Kondisi fisiologis 

Kondisi fisiologis, seperti: kesehatan jasmani; gizi cukup tinggi 

(gizi kurang, maka lekas lelah, mudah ngantuk, sukar menerima 

pelajaran); kondisi panca indra (mata, hidung, telinga, pengecap, 

dan tubuh). 
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4) Kondisi psikologis 

Faktor-faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses dan 

hasil belajar anak didik antara lain: minat, kecerdasan, bakat, 

motivasi, dan kemampuan kognitif.
122

 

c. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar 

Agar dapat meningkatkan prestasi belajarnya, seorang siswa 

harus mampu me-manage faktor-faktor yang mempengaruhi belajarnya 

baik faktor intern maupun faktor ekstern. Selain itu, seorang siswa juga 

perlu memperhatikan aspek psikologisnya yang salah satunya adalah 

konsep diri. Hal ini dikarenakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Uswah Wardiana, “Konsep diri merupakan pandangan dan perasaan 

siswa terhadap dirinya sendiri yang terbentuk sejak masa kanak-kanak 

dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan individu 

sebagai inti kepribadian seseorang”. Jika siswa mampu untuk 

mengendalikan konsep dirinya dan mengarahkannya kepada hal-hal 

yang positif, maka siswa akan mudah dalam belajar dan mendapatkan 

prestasi yang baik. 

Di samping upaya dari pihak siswa, pihak pendidik juga harus 

mempunyai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

cara melakukan pembelajaran seefektif mungkin.  Dengan pembelajaran 

yang efektif, maka siswa akan lebih mudah dalam menerima pelajaran 
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dan hasilnya akan tampak secara konkrit dalam prestasi belajar. Selain 

itu, pendidik diharapkan mampu melakukan diagnosis yang fungsinya 

untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswa. Apabila 

kesulitan belajar yang dialami siswa mampu diidentifikasi, maka 

pendidik hendaklah memberikan solusi terhadap masalah atau kesulitan 

tersebut, sehingga siswa mampu belajar dengan mudah dan lancar, yang 

pada akhirnya prestasi belajarnya meningkat.
123

 

 

4. Pembelajaran IPA di SD 

a. Hakikat Pembelajaran IPA 

Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah 

pendidikan sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu 

mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, 

termasuk pada jenjang sekolah dasar. Hakikat pembelajaran sains yang 

didefinisikan sebagai ilmu tentang alam yang dalam bahasa Indonesia 

disebut dengan ilmu pengetahuan alam, dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga bagian, yaitu: ilmu pengetahuan alam sebagai produk, proses, dan 

sikap. Sikap dalam pembelajaran IPA yang dimaksud ialah sikap ilmiah 

seperti sikap ingin tahu, percaya diri, jujur, tidak tergesa-gesa, dan 

obyektif terhadap fakta. 

1) IPA sebagai produk 
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Ilmu pengetahuan alam sebagai produk, yaitu kumpulan hasil 

penelitian yang telah ilmuwan lakukan dan sudah membentuk 

konsep yang telah dikaji sebagai kegiatan empiris dan kegiatan 

analitis. Bentuk IPA sebagai produk, antara lain: fakta-fakta, 

konsep, prinsip, hukum, dan teori-teori IPA. 

2) IPA sebagai proses 

Ilmu pengetahuan alam sebagai proses yaitu untuk menggali dan 

memahami pengetahuan tentang alam. Adapun proses dalam 

memahami IPA disebut dengan keterampilan proses sains (science 

process skills) adalah keterampilan yang dilakukan oleh para 

ilmuwan, seperti mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, dan 

menyimpulkan. 

3) IPA sebagai sikap 

Ilmu pengetahuan alam sebagai sikap. Sikap ilmiah harus 

dikembangkan dalam pembelajaran sains. Menurut Sulistyorini, ada 

sembilan aspek yang dikembangkan dari sikap ilmiah dalam 

pembelajaran sains, yaitu: sikap ingin tahu, ingin mendapat sesuatu 

yang baru, sikap kerja sama, tidak putus asa, tidak berprasangka, 

mawas diri, bertanggung jawab, berpikir bebas, dan kedisiplinan 

diri. Sikap ilmiah itu dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan 

siswa dalam pembelajaran IPA pada saat melakukan diskusi, 

percobaan, simulasi, dan kegiatan  proyek di lapangan. 
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Dari uraian hakikat IPA di atas, dapat dipahami bahwa 

pembelajaran sains merupakan pembelajaran berdasarkan pada prinsip-

prinsip, proses yang mana dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa 

terhadap konsep-konsep IPA. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di 

sekolah dasar dilakukan dengan penyelidikan sederhana dan bukan 

hafalan terhadap kumpulan konsep IPA. Dengan kegiatan-kegiatan 

tersebut pembelajaran IPA akan mendapat  pengalaman langsung 

melalui pengamatan, diskusi, dan penyelidikan sederhana.
124

 

b. Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Pembelajaran sains di sekolah dasar dikenal dengan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Konsep IPA di sekolah 

dasar merupakan konsep yang masih terpadu, karena belum dipisahkan 

secara tersendiri, seperti mata pelajaran kimia, biologi, dan fisika. 

Adapun tujuan pembelajarn sains di sekolah dasar dalam Badan 

Nasional Standar Pendidikan (BSNP), dimaksudkan untuk: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-

Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP.
125

 

c. Tugas Utama Guru dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Pada umumnya, tugas-tugas guru sekolah dasar, baik yang 

mengajar IPA atau sains maupun pelajaran yang lainnya adalah sama. 

Ditinjau dari pengertian guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen 

No.14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

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

mengevaluasi peserta didik, baik pada jenjang pendidikan usia dini, jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta di 

perguruan tinggi. 
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Guru diminta untuk memenuhi beberapa kompetensi dalam 

melaksanakan tugasnya. Ada dua unsur pokok dalam kecakapan atau 

kompetensi mengajar yang harus dimiliki oleh guru, yaitu: 1) menguasai 

bidang pengetahuan; dan 2) menguasai keterampilan pedagogis atau 

kepiawaian dalam mengajar. Tidak banyak perbedaan kompetensi antara 

guru yang memberikan pembelajaran mata pelajaran IPA dengan mata 

pelajaran lainnya. 

Kompetensi guru secara khusus dalam pembelajaran IPA, yaitu 

guru dapat melakukannya melalui praktikum sederhana dengan 

pembelajaran yang berbasis inkuiri, maka guru memiliki tugas-tugas 

yang lebih spesifik, seperti memfasilitasi siswa untuk dapat melakukan 

pengamatan dan diskusi di mana pembelajaran ini membutuhkan 

peralatan dan bahan-bahan dalam pembelajarannya. Tidak ada 

perbedaan tahapan pembelajaran IPA dengan pembelajaran mata 

pelajaran lainnya, maka tugas-tugas guru di dalam pembelajaran dapat 

meliputi: menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM), dan melaksanakan 

evaluasi.
126
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C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoretis 

pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoretis perlu dijelaskan 

hubungan antar variabel independen dan dependen. Kerangka berfikir dalam 

suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan 

dua variabel atau lebih.
127

 

Berdasarkan telaah pustaka dan landasan teori di atas, maka kerangka 

berfikir dalam penelitian yang berjudul pengaruh kompetensi pedagogik guru dan 

sarana belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas II SDN 2 

Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 ini adalah: 

1. Jika kompetensi pedagogik guru dan sarana belajar baik, maka prestasi 

belajar siswa baik. 

2. Jika kompetensi pedagogik guru dan sarana belajar kurang baik, maka 

prestasi belajar siswa kurang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk 
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kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empirik.
128

 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir diatas, maka selanjutnya 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

1. Ha: Ada pengaruh kompetensi pedagogik guru dan sarana belajar terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Ho: Tidak ada pengaruh kompetensi pedagogik guru dan sarana belajar 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas II SDN 2 Tonatan 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis alternatif 

(Ha). Ada pengaruh kompetensi pedagogik guru dan sarana belajar terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
129

 Metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
130

 Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Pada  penelitian ini, variabel independen ada dua yaitu kompetensi 

pedagogik guru (X1) dan sarana belajar (X2). 

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
131

 Pada penelitian ini, 

variabel dependen adalah prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas II 

SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 (Y1)
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B. Populasi  dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh 

subyek atau obyek itu.
72

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-

siswi kelas II SDN 2 Tonatan tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang  dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).
73

 

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, 

terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Ada dua teknik 
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pengambilan sampel, yaitu probability sampling dan nonprobability 

sampling.
74

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

nonprobability sampling yaitu sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
75

 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan yang menjadi sampel 

penelitian adalah seluruh siswa kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo yang 

berjumlah 53 siswa yang terdiri atas 29 laki-laki dan 24 perempuan. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati.
76

 Adapun data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kompetensi pedagogik guru kelas II di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Data tentang sarana belajar kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018. 

3. Data tentang prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas II di SDN 2 

Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 
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Untuk pengumpulan data tersebut digunakan angket yang berupa  

pernyataan. Kisi-kisi angket adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Angket Kompetensi Pedagogik Guru, Sarana Belajar, dan Prestasi 

Belajar 

Judul 

Penelitian 
Variabel  Sub Variabel Indikator 

No. Item 

Angket 

Pengaruh 

kompetensi 

pedagogik 

guru dan 

sarana 

belajar 

terhadap 

prestasi 

belajar mata 

pelajaran 

IPA siswa 

kelas II SDN 

2 Tonatan 

Ponorogo 

tahun 

pelajaran 

2017/2018 

Kompetensi 

pedagogik 

Guru (X1) 

 

 

 

 

 

Memahami 

Peserta didik 

1. Memahami 

karakteristik 

perkembangan 

peserta didik 

 

4, 15* 

2. Memahami prinsip-

prinsip 

perkembangan 

kepribadian peserta 

didik 

 

3, 17 

3. Mengidentifikasi 

bekal ajar awal 

peserta didik 

9, 11 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat 

perencanaan 

pembelajaran 

1. Merencanakan 

pengelolaan 

kegiatan belajar 

mengajar 

 

7, 28* 

2. Merencanakan 

pengorganisasian 

bahan 

pembelajaran 

 

6, 8 

3. Merencanakan 

penggunaan media 

dan sumber 

pengajaran 

13, 19 

4. Merencanakan 

pengelolaan kelas 
5, 37* 

5. Merencanakan 

model penilaian 

hasil belajar 

10, 24 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Judul 

Penelitian 
Variabel  Sub Variabel Indikator 

No. 

Item 

Angket 

  

Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik dan 

dialogis 

1. Membuka 

pelajaran 1, 14 

2. Mengelola 

kegiatan belajar 

mengajar 

20*, 21 

3. Berkomunikasi 

dengan siswa 
12, 18 

4. Mengorganisasi 

kelas dan 

menggunakan 

waktu dengan 

baik 

2, 16 

5. Melaksanakan 

penilaian selama 

proses belajar 

mengajar 

25, 27 

6. Menutup 

pelajaran 
22, 23 

 

 

 

 

Mengevaluasi hasil 

belajar 

1. Merancang dan 

melaksanakan 

penilaian 

29*, 38 

2. Menganalisis hasil 

penilaian 
26, 30 

3. Memanfaatkan 

hasil penilaian 

untuk perbaikan 

kualitas 

pembelajaran 

selanjutnya 

31, 36 

Mengembangkan 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi 

yang dimilikinya 

1. Memfasilitasi 

peserta didik 

untuk 

mengembangkan 

potensi akademik 

32, 34 
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Lanjutan Tabel 3.1 

 

Judul 

Penelitian 
Variabel  Sub Variabel Indikator 

No. Item 

Angket 

   2. Memfasilitasi 

peserta didik untuk 

mengembangkan 

potensi akademik 

33, 35 

Sarana 

belajar (X2) 

 

 

Habis tidaknya 

1. Sarana pendidikan 

yang habis dipakai 

6, 7, 17, 

21* 

2. Sarana pendidikan 

yang tahan lama 

3, 5, 16, 

22, 27, 

29, 31* 

Bergerak 

tidaknya 

1. Sarana pendidikan 

yang bergerak 

2, 33, 

35* 

2. Sarana pendidikan 

yang tidak bisa 

bergerak 

1, 9, 10, 

13, 23*, 

28, 30, 

32, 34 

 

Hubungan 

dengan proses 

belajar 

mengajar 

1. Alat pelajaran 
4, 8, 11, 

12, 19, 

24, 26* 

2. Alat peraga 15, 25 

3. Media 

pembelajaran 

14, 18, 

20 

Prestasi 

Belajar (Y1) 

Nilai UTS semester 2 mata pelajaran IPA siswa kelas 

II SDN 02 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam rangka memperoleh data yang 

berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
77

 Dalam penelitian ini, angket digunakan 

untuk memperoleh data mengenai kompetensi pedagogik guru dan sarana 

belajar. Adapun pelaksanaannya, angket diberikan kepada peserta didik 

kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo. Peserta didik diminta untuk mengisi 

angket sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Peserta didik diberi arahan 

cara mengisi angket tersebut dan angket ini tidak masuk dalam nilai mata 

pelajaran. Setiap responden diharuskan untuk mengisi angket yang telah 

diberikan. 

Skala yang digunakan adalah skala Likert, yaitu digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.  Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen 
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yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain:
 78

 

Tabel 3.2 

Skor untuk Pernyataan Angket 

Pernyataan 
Skor 

Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang (KD) 

Tidak pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 

 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
79

 Pada teknik ini, peneliti 

dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis 

atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, di mana responden 

bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.
80

 Dalam 

penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh 

data tentang prestasi belajar mata pelajaran IPA dan mengambil dokumen 

berupa identitas sekolah, visi, misi, tujuan, fasilitas, dan sarana prasarana di 

SDN 2 Tonatan Ponorogo. 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang  diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.
81

 Pada penelitian ini, peneliti melakukan dua 

langkah teknik analisis data, yakni analisis data pra penelitian dan analisis data 

penelitian. Adapun rinciannya sebagai berikut : 

1. Analisis Data Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen  yang 

valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah.
82

 

Salah satu cara untuk menentukan validitas alat ukur adalah 

dengan menggunakan Korelasi Product Moment, yaitu salah satu teknik 

untuk mencari korelasi antar dua variabel, teknik korelasi ini 
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dikembangkan oleh Karl Pearson, yang akhirnya disebut Teknik 

Korelasi Pearson. 

rxy = 
  (∑  )   (∑ )(∑ )

√[ ∑    (∑ )  ][ ∑    (∑ )  ]
 

Keterangan rumus : 

rxy = Angka indeks korelasi product moment 

∑Y = Jumlah seluruh nilai Y 

∑X = Jumlah seluruh nilai X 

∑XY = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y  

   = Jumlah sampel.
83

 

Untuk uji coba validitas instrumen penelitian, peneliti 

mengambil sampel kelas II SDN 1 Surodikraman Ponorogo sebanyak 30 

responden. Untuk analisis hasil validitas dilakukan dengan cara 

mengkonsultasikan hasil perhitungan validitas dengan rumus product 

moment menggunakan nilai rtabel= 0,361. Bila korelasi di atas (rtabel) 

0,361 maka dapat disimpulkan bahwa item instrumen tersebut valid. 

Sebaliknya bila harga korelasi (rtabel) 0,361 ke bawah maka item 

instrumen tersebut tidak valid dan tidak bisa digunakan dalam 

penelitian. 
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1) Uji validitas variabel kompetensi pedagogik guru 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terdapat 38  

item soal kompetensi pedagogik guru, ternyata terdapat 32 item soal 

yang dinyatakan valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 

36, dan 38. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji 

validitas kompetensi pedagogik guru dapat dilihat pada lampiran 3 

dan hasil perhitungan uji validitas butir soal instrumen dapat dilihat 

pada lampiran 5.  

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini: 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal Instrumen Kompetensi Pedagogik Guru 

Variabel No Item Soal Nilai rxy Nilai rtabel Keterangan 

Kompetensi 

Pedagogik Guru 

(Variabel X1) 

1 0,5361 0,361 Valid 

2 0,5145 0,361 Valid 

3 0,4473 0,361 Valid 

4 0,4403 0,361 Valid 

5 0,4995 0,361 Valid 

6 0,5009 0,361 Valid 

7 0,0586 0,361 Drop 

8 0,5108 0,361 Valid 

9 0,4487 0,361 Valid 

10 0,4658 0,361 Valid 

11 0,5401 0,361 Valid 

12 0,7548 0,361 Valid 

13 0,4419 0,361 Valid 

14 0,4237 0,361 Valid 

15 0,4797 0,361 Valid 
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Lanjutan Tabel 3.3 

Variabel No Item Soal Nilai rxy Nilai rtabel Keterangan 

 16 0,4098 0,361 Valid 

 17 0,0149 0,361 Drop 

 18 0,4087 0,361 Valid 

 19 0,4723 0,361 Valid 

 20 -0,1963 0,361 Drop 

 21 0,4520 0,361 Valid 

 22 0,4905 0,361 Valid 

 23 0,4254 0,361 Valid 

 24 -0,2107 0,361 Drop 

 25 0,4944 0,361 Valid 

 26 0,5223 0,361 Valid 

 27 0,5283 0,361 Valid 

 28 0,4873 0,361 Valid 

 29 0,5386 0,361 Valid 

 30 0,4562 0,361 Valid 

 31 0,4356 0,361 Valid 

 32 0,4324 0,361 Valid 

 33 0,4738 0,361 Valid 

 34 -0,3120 0,361 Drop 

 35 0,5769 0,361 Valid 

 36 0,4749 0,361 Valid 

 37 0,0703 0,361 Drop 

 38 0,4455 0,361 Valid 
 

 

2) Uji validitas variabel sarana belajar 

Untuk variabel sarana belajar, dari jumlah 35 item soal, ada 

30 item soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, dan 

35. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji 

validitas sarana belajar dapat dilihat pada lampiran 4 dan hasil 
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perhitungan uji validitas butir soal instrumen dapat dilihat pada 

lampiran 6. 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini: 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal Instrumen Sarana Belajar 

Variabel No Item Soal Nilai rxy Nilai rtabel Keterangan 

Sarana Belajar 

(Variabel X2) 

1 0,6925 0,361 Valid 

2 0,7795 0,361 Valid 

3 0,4521 0,361 Valid 

4 0,4773 0,361 Valid 

5 0,6925 0,361 Valid 

6 0,4596 0,361 Valid 

7 0,7385 0,361 Valid 

8 0,5748 0,361 Valid 

9 0,5996 0,361 Valid 

10 0,4507 0,361 Valid 

11 0,7795 0,361 Valid 

12 0,5592 0,361 Valid 

13 0,0155 0,361 Drop 

14 0,4231 0,361 Valid 

15 0,4677 0,361 Valid 

16 0,7694 0,361 Valid 

17 0,4388 0,361 Valid 

18 0,4284 0,361 Valid 

19 0,4625 0,361 Valid 

20 0,6673 0,361 Valid 

21 0,5786 0,361 Valid 

22 0,6925 0,361 Valid 

23 0,3189 0,361 Drop 

24 0,4007 0,361 Valid 

25 0,4144 0,361 Valid 

26 -0,1236 0,361 Drop 

27 0,6432 0,361 Valid 

28 0,6364 0,361 Valid 

 



64 
 

 
 

Lanjutan Tabel 3.4 

Variabel No Item Soal Nilai rxy Nilai rtabel Keterangan 

 29 0,4485 0,361 Valid 

30 0,6925 0,361 Valid 

31 -0,1549 0,361 Drop 

32 0,2029 0,361 Drop 

33 0,6926 0,361 Valid 

34 0,6025 0,361 Valid 

35 0,4749 0,361 Valid 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti 

keterpercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan 

sebagainya, namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas 

adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Maksudnya 

ialah apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terdapat 

kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama 

aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah.
84

 

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas 

instrumen ini adalah teknik belah dua dari Spearman Brown (Split Half) 

sebagai berikut : 
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Keterangan:  

ri  = reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb  = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.
85

 

Guilford dalam buku Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

mengemukakan penentuan kategori dari reliabilitas instrumen yang 

mengacu pada pengklasifikasian reliabilitas seperti di bawah ini:
86

 

Tabel 3.5 

Indeks Reliabilitas 

Indeks Reliabilitas Kriteria 

0,8 - 1,0 Reliabilitas sangat tinggi 

0,6 - 0,8 Reliabilitas tinggi 

0,4 - 0,6 Reliabilitas sedang 

0,2 - 0,4 Reliabilitas rendah 

-1,0 - 0,2 Reliabilitas sangat rendah (Tidak reliabel) 

 

Adapun secara terperinci hasil perhitungan reliabilitas instrumen 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Perhitungan reliabilitas instrumen kompetensi pedagogik guru 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dapat 

diketahui dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Membuat tabel dari butir-butir instrumen yang dibelah menjadi 

dua kelompok yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok 

instrumen genap (dapat dilihat pada lampiran 7). 
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b) Mencari koefisien korelasi dengan rumus product moment antara 

belahan pertama (skor ganjil) dan belahan kedua (skor genap). 

    = 
 ∑   (∑ )(∑ )

√( ∑   (∑ )  )( ∑   (∑ ) ) 
 

    = 
(          )   (           )

√             (    ) (             (    ) )
 

    = 
                 

√(                 ) (                 )
 

    = 
     

√             
 

    = 
     

√          
 = 

     

            
 = 0,82000044 

c) Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus Spearman 

Brown. 

    
       

      
  

= 
                

             
  

= 
            

          
 = 0,901099166 (dibulatkan menjadi 0,901) 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat diketahui 

bahwa nilai reliabilitas instrumen kompetensi pedagogik guru sebesar 

0,901099166 atau 0,901. Kemudian dikonsultasikan dengan rtabel 

pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar  0,361.  Karena rhitung lebih 

besar dari rtabel yaitu 0,901 > 0,361, maka instrumen tersebut dapat 
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dikatakan reliabel. Dengan kesimpulan nilai uji reliabilitas 0,901 

termasuk dalam kategori Reliabilitas Sangat Tinggi dan dapat 

digunakan dalam penelitian. 

 

2) Perhitungan reliabilitas instrumen sarana belajar 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dapat 

diketahui dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Membuat tabel dari butir-butir instrumen yang dibelah menjadi 

dua kelompok yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok 

instrumen genap (dapat dilihat pada lampiran 8). 

b) Mencari koefisien korelasi dengan rumus product moment antara 

belahan pertama (skor ganjil) dan belahan kedua (skor genap). 

    = 
 ∑   (∑ )(∑ )

√( ∑   (∑ )  )( ∑   (∑ ) ) 
 

    = 
(          ) – (           )

√           – (    ) (           – (    ) )

 

    = 
        –        

√(        –        ) (        –        )

 

    = 
     

√             
 

    = 
     

√         
 = 

     

            
 = 0,881603057 
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c) Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus Spearman 

Brown. 

    
       

      
  

= 
                 

              
  

= 
             

           
 = 0,937076556 (dibulatkan menjadi 0,937) 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat diketahui 

bahwa nilai reliabilitas instrumen sarana belajar sebesar 0,937076556 

atau 0,937. Kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar  0,361.  Karena rhitung lebih besar dari 

rtabel yaitu 0,937 > 0,361, maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

reliabel. Dengan kesimpulan nilai uji reliabilitas 0,937 termasuk 

dalam kategori Reliabilitas Sangat Tinggi dan dapat digunakan 

dalam penelitian. 

 

2. Analisis Hasil Penelitian 

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah: 

a. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas diperlukan sebelum membandingkan beberapa 

kelompok data. Uji ini sangat perlu terlebih untuk menguji homogenitas 

variansi dalam membandingkan dua kelompok atau lebih. Adapun 
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rumus yang digunakan disini yaitu uji Harley. Uji Harley merupakan uji 

homogenitas variansi yang sangat sederhana karena cukup 

membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil. Rumus 

Harley bisa digunakan jika jumlah sampel antar kelompok sama.
87

 

Hipotesis: 

Ho: Data homogen 

Ha: Data tidak homogen 

  (   )   
       

       
  
      
      

 

 
 

Adapun secara terperinci hasil perhitungan uji homogenitas 

dengan rumus Harley dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Membuat tabel perhitungan (dapat dilihat pada lampiran 11). 

2) Menghitung SD dengan rumus di bawah ini. 

     = √
∑    

   
  (

∑   

   
)
 

  √
      

  
  (

    

  
)
 

  

   = √             (           )  

   = √                        

    = √            

    = 12,13035877 

                                                           
87

 Retno Widyaningrum, Statistika…, 212. 
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     = √
∑    

   
  (

∑   

   
)
 

  √
      

  
  (

    

  
)
 

  

   = √             (           )  

   = √                        

    = √         = 8,23009356 

      = √
∑   

  
  (

∑  

  
)
 

  √
      

  
  (

    

  
)
 

  

        = √             (           )  

        = √                        

          = √          = 9,031884521 

3) Menghitung menggunakan rumus Harley 

F(max)  = 
       

       
  

       

       
 

= 
            

            
  

          

         
 

= 1,803808958 = 1,80 (dibulatkan) 

4) Membandingkan F(max) hasil hitungan dengan F(max) tabel, dengan 

db= (n-1;k-1) = (53-1;3-1) = (52;2) pada taraf signifikansi 5% 

didapatkan 3,18. 

Hipotesis: Ho = data homogen 

  Ha = data tidak homogen 
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Kriteria Pengujian: 

Tolak Ho jika F(max) hitung > F(max) tabel 

Terima Ho jika F(max) hitung < F(max) tabel 

Dengan melihat hasil perhitungan ternyata F(max) hitung lebih kecil 

dari F(max) tabel yaitu (1,80 < 3,18), maka artinya data homogen. 

 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik 

distribusi frekuensi data. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka 

pengujian normalitas data sangat tergantung pada kemampuan data 

dalam mencermati plotting data. Jika jumlah data cukup banyak dan 

penyebarannya tidak 100% normal (tidak normal sempurna),  maka 

kesimpulan yang ditarik berkemungkinan salah. Untuk menghindari 

kesalahan tersebut lebih baik memakai rumus yang telah diuji 

keterandalannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu 

rumus uji normalitas yaitu menggunakan rumus  Lillifors.
88

 Dengan 

rumus sebagai berikut: 

Rumus Mean:    
∑  

 
 

Keterangan: Mx   = Mean (rata-rata) yang dicari 

∑fx = Jumlah perkalian antara frekuensi dengan deviasi 

dari masing-masing interval 

                                                           
  

88
 Ibid., 204. 
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n      = Jumlah data 

Rumus Standar Deviasi:      √
∑    

 
  (

∑   

 
)
 

   

Keterangan: SDx   = Standar deviasi 

∑     = Jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan 

deviasi yang sudah dikuadratkan 

Mx    = Nilai rata-rata hitung (mean) skor x dan y 

n     = Jumlah data 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesa 

Ho:  data tidak berdistribusi normal 

Ha:  data berdistribusi normal 

2) Menghitung rata-rata (mean) dan standar deviasi dengan membuat 

tabel distribusi tunggal. 

3) Menghitung nilai Frekuensi Kumulatif Bawah (FKB).  

4) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (F/N). 

5) Menghitung masing-masing Frekuensi Kumulatif Bawah (FKB) 

dibagi jumlah data (FKB/N). 

6) Menghitung nilai Z dengan rumus X adalah data nilai asli dan µ 

adalah rata-rata populasi dapat ditaksir dengan menggunakan rata-

rata sampel atau mean sedangkan σ adalah simpangan baku 

populasi dapat ditaksir dengan nilai standar deviasi dari sampel. 
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Nilai Z akan dihitung setiap nilai setelah diurutkan dari terkecil ke 

terbesar. 

Z = 
   

 
 

7) Menghitung P ≤ Z 

Probabilitas dibawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z yaitu dengan 

melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian pada taraf signifikan yang 

terletak pada leher tabel. Untuk nilai negatif lihat kolom luas diluar 

Z. Untuk nilai positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z + 

0,5. 

8) Mencari nilai L yang didapatkan dari selisih FKB/N dan P ≤ Z. 

9) Membandingkan angka tertinggi dengan tabel Lillifors.
89

  

 

Adapun perhitungan uji normalitas dengan menggunakan rumus 

Lillifors menghasilkan hipotesa dan kesimpulan sebagai berikut: 

1) Uji normalitas untuk variabel kompetensi pedagogik guru  

Dari hasil perhitungan rata-rata (mean) dan standar deviasi  

kompetensi pedagogik guru diperoleh Mx = 99,20754717 dan SDx 

= 9,57661955. Hasil tersebut dapat dilihat pada lampiran 13. 

 Dan hasil perhitungan uji normalitas kompetensi pedagogik 

guru menggunakan Lillifors yang sudah terlampir pada lampiran 14, 

                                                           
89

 Ibid., 204-209. 
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dapat diketahui nilai  Lmaksimum = 0,090741509 dibulatkan menjadi 

0,091 kemudian dikonsultasikan dengan tabel nilai kritis uji 

Lillifors dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Dengan n = 53, 

maka diperoleh angka pada tabel Lillifors adalah 0,886, sehingga 

batas penolakan Ho adalah  
     

√  
  = 

     

           
  = 0,121701459 

dibulatkan menjadi 0,122.  

Kriteria pengujian Ho ditolak jika Lmaksimum ≥ Ltabel 

sedangkan Ho diterima jika Lmaksimum ≤ Ltabel. Karena melalui 

perhitungan di atas Lmaksimum = 0,091 ≤ Ltabel = 0,122, sehingga Ho 

diterima dan Ha ditolak yang berarti data tentang kompetensi 

pedagogik guru berdistribusi normal. 

2) Uji normalitas untuk variabel sarana belajar  

Dari hasil perhitungan rata-rata (mean) dan standar deviasi  

sarana belajar diperoleh Mx = 100,0377358 dan SDx = 

5,882377071. Hasil tersebut dapat dilihat pada lampiran 15. 

 Dan hasil perhitungan uji normalitas sarana belajar 

menggunakan Lillifors yang sudah terlampir pada lampiran 16, 

dapat diketahui nilai  Lmaksimum = 0,072515094 dibulatkan menjadi 

0,072 kemudian dikonsultasikan dengan tabel nilai kritis uji 

Lillifors dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Dengan n = 53, 

maka diperoleh angka pada tabel Lillifors adalah 0,886, sehingga 
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batas penolakan Ho adalah  
     

√  
  = 

     

           
  = 0,121701459 

dibulatkan menjadi 0,122.  

Kriteria pengujian Ho ditolak jika Lmaksimum ≥ Ltabel 

sedangkan Ho diterima jika Lmaksimum ≤ Ltabel. Karena melalui 

perhitungan di atas Lmaksimum = 0,072 ≤ Ltabel = 0,122, sehingga Ho 

diterima dan Ha ditolak yang berarti data tentang sarana belajar  

berdistribusi normal. 

3) Uji normalitas untuk prestasi belajar mata pelajaran IPA 

Dari hasil perhitungan rata-rata (mean) dan standar deviasi  

prestasi belajar mata pelajaran IPA diperoleh Mx = 84,83018868 

dan SDx = 9,031884521. Hasil tersebut dapat dilihat pada lampiran 

17. 

Dan hasil perhitungan uji normalitas prestasi belajar mata 

pelajaran IPA menggunakan Lillifors yang sudah terlampir pada 

lampiran 18, dapat diketahui nilai  Lmaksimum = 0,117916981  

dibulatkan menjadi 0,118 kemudian dikonsultasikan dengan table 

nilai kritis uji Lillifors dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. 

Dengan n = 53, maka diperoleh angka pada tabel Lillifors adalah 

0,886, sehingga batas penolakan Ho adalah  
     

√  
  = 

     

           
  = 

0,121701459 dibulatkan menjadi 0,122.  
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Kriteria pengujian Ho ditolak jika Lmaksimum ≥ Ltabel 

sedangkan Ho diterima jika Lmaksimum ≤ Ltabel. Karena melalui 

perhitungan di atas Lmaksimum = 0,118 ≤ Ltabel = 0,122, sehingga Ho 

diterima dan Ha ditolak yang berarti data tentang prestasi belajar 

mata pelajaran IPA berdistribusi normal. 

Tabel 3.6  

Hasil Uji Normalitas Variabel X1, X2, dan Y 

Variabel N 
Kriteria Pengujian 

Keterangan 
LMaksimum LTabel 

Kompetensi 

pedagogik guru 53 0,091 0,122 
Data berdistribusi 

normal 

Sarana belajar 53 0,072 0,122 
Data berdistribusi 

normal 

Prestasi  belajar 

IPA 
53 0,118 0,122 

Data berdistribusi 

normal 
 

 

c. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. Digunakan 

pada analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier ganda. 

Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dari 

variabel independen x terhadap variabel dependen y.
90

 Pemeriksaaan 

kelinieran regresi dilakukan melalui pengujian hipotesis nol, bahwa 

regresi linier melawan hipotesis tandingan bahwa regresi tidak linier.
91

 

                                                           
90

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 55. 
91

 Sambas Ali Muhidin & Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam 

Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 89-91. 
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Langkah uji linieritas regresi sebagai berikut: 

1) Menyusun tabel kelompok data variabel x dan variabel y 

2) Menghitung jumlah kuadrat regresi (JKreg (a))  

JKreg (a) = 
(∑ ) 

 
 

3) Menghitung jumlah kuadrat regresi b/a (JKreg b/a), 

JKreg (b/a) = b. (∑    
∑  ∑ 

 
) 

4) Menghitung jumlah kuadrat residu (JKres) 

JKres = ∑      
    (

 

 
)
        ( ) 

5) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a (RJKreg(a)) 

RJKreg(a) = JKreg(a) 

6) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKreg(b/a)) 

RJKreg(b/a) = JKreg(b/a) 

7) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) 

RJKres = 
     

   
 

8) Menghitung jumlah kuadrat error (JKE) 

JKE = ∑ ,∑   – 
(∑ ) 

 
-  

Untuk menghitung JKE urutkan data x mulai dari data yang paling 

kecil sampai data yang paling besar berikut disertai pasangannya. 
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9) Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC) 

JKTC = JKres - JKE 

10) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJKTC) 

RJKTC = 
    

   
 

11) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) 

RJKE = 
   

   
 

12) Mencari nilai uji F/Fhitung dengan rumus: 

F = 
     

    
 

13) Menentukan kriteria pengukuran 

Jika nilai Fhitung ≤ nilai Ftabel, maka distribusi berpola linier. 

14) Mencari nilai Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan menggunakan 

rumus: 

Ftabel = F (1-a)(db TC, db E) dimana db TC = k-2 dan db E = n-k. 

15) Membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel kemudian membuat 

kesimpulan. 
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Adapun perhitungan uji linieritas menghasilkan hipotesa dan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Uji linieritas untuk variabel kompetensi pedagogik guru dan prestasi 

belajar siswa 

Untuk mengetahui tingkat linieritas instrumen dapat 

diketahui dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menyusun tabel kelompok data variabel X1 dan variabel Y 

(dapat dilihat pada lampiran 19). 

b) Menghitung jumlah kuadrat regresi (JKreg (a))  

JKreg (a) = 
(∑ ) 

 
 = 

(    ) 

  
  

        

  
             

b  = 
  ∑    ∑   ∑ 

  ∑    ∑( ) 
 

= 
                   

          (    ) 
 

= 
                 

                 
 

= 
      

      
             

c) Menghitung jumlah kuadrat regresi b/a (JKreg b/a), 

JKreg (b/a) = b. (∑    
∑  ∑ 

 
) 

= 0,529942032 (        
         

  
) 

= 0,529942032 (        
        

  
) 
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= 0,529942032 (                  ) 

= 0,529942032  x  4132,8679 

= 2190,180413 

d) Menghitung jumlah kuadrat residu (JKres) 

JKres = ∑      
    (

 

 
)
        ( ) 

= 385720 – (2190,180413 + 381396,5283) 

= 385720 – 383586,7087 

= 2133,2913 

e) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a (RJKreg(a)) 

RJKreg(a) = JKreg(a) = 381396,5283 

f) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKreg(b/a)) 

RJKreg(b/a) = JKreg(b/a) = 2190,180413 

g) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) 

RJKres = 
     

   
 = 
         

  
 = 41,82924118 

h) Menghitung jumlah kuadrat error (JKE) 

Untuk menghitung JKE urutkan data x mulai dari data yang 

paling kecil sampai data yang paling besar berikut disertai 

pasangannya (dapat dilihat pada lampiran 20). 
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JKE = ∑ ,∑   – 
(∑ ) 

 
-  

= *     
   

 
+ + *               

(        ) 

 
+  

 *     
   

 
+ + *          

(     ) 

 
+   *     

   

 
+  

 *     
   

 
+   *          

(     ) 

 
+   *        

 
(     ) 

 
+   *          

(     ) 

 
+   *         

     
(        ) 

 
+   *     

   

 
+   *        

 
(     ) 

 
+ + *        

(     ) 

 
+   *    

   

 
+  

 *        
(     ) 

 
+   *        

(     ) 

 
+  

 *            
(        ) 

 
+   *    

   

 
+  

 *    
   

 
+   *    

   

 
+   *            

(        ) 

 
+   *        

(     ) 

 
+   *    

   

 
+  

 *        
(     ) 

 
+   *            

 
(        ) 

 
+   *            

(        ) 

 
+  

 *        
(     ) 

 
+   *    

   

 
+   *        

(     ) 

 
+ 
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= 0 + 162,6666667 + 0 + 72 + 0 + 0 + 8 + 32 + 0 + 

2,6666667 + 0 + 18 + 8 + 0 + 32 + 0 + 2,6666667 + 0 

+ 0 + 0 + 74,6666667 + 50 + 0 + 128 + 66,6666667 

+ 2,6666667 + 50 + 0 + 32 

= 742,0000002 

i) Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC) 

JKTC = JKres - JKE = 2133,2913 – 742,0000002 = 1391,2913 

j) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJKTC) 

RJKTC = 
    

   
 = 

         

  
 = 51,52930741 

k) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) 

RJKE = 
   

   
 = 
           

     
 = 
           

  
 = 30,91666668 

l) Mencari nilai uji F/Fhitung dengan rumus: 

F = 
     

    
 = 
           

           
 = 1,666716142 

= 1,67 (dibulatkan) 

m) Menentukan kriteria pengukuran 

Jika nilai Fhitung ≤ nilai Ftabel, maka distribusi berpola linier. 

n) Mencari nilai Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan 

menggunakan rumus: 

Ftabel = F (1-a)(db TC, db E) dimana db TC = k-2 dan db E = n-k. 

Ftabel = F 0,05 (k-2;n-k) 
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= F0,05 (29-2;53-29) 

= F0,05 (27;24) 

o) Membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel kemudian 

membuat kesimpulan. 

Karena Fhitung ≤ Ftabel yaitu 1,67 ≤ 2,02 untuk taraf kesalahan 

5%, dan 1,67 ≤ 2,74 untuk taraf kesalahan 1%, maka dapat 

disimpulkan bahwa regresi Y atas X1 berpolah linier. 

 

2) Uji linieritas untuk variabel sarana belajar dan prestasi belajar siswa 

Untuk mengetahui tingkat linieritas instrumen dapat 

diketahui dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menyusun tabel kelompok data variabel X2 dan variabel Y 

(dapat dilihat pada lampiran 21). 

b) Menghitung jumlah kuadrat regresi (JKreg (a))  

JKreg (a) = 
(∑ ) 

 
 = 

(    ) 

  
  

        

  
             

b  = 
  ∑    ∑   ∑ 

  ∑    ∑( ) 
 

= 
                   

          (    ) 
 

= 
                 

                 
 

= 
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c) Menghitung jumlah kuadrat regresi b/a (JKreg b/a), 

JKreg (b/a) = b. (∑    
∑  ∑ 

 
) 

= 0,675317713 (        
         

  
) 

= 0,675317713 (        
        

  
) 

= 0,675317713  (                  ) 

= 0,675317713 x  2424,3396 

= 1637,199474 

d) Menghitung jumlah kuadrat residu (JKres) 

JKres = ∑      
    (

 

 
)
        ( ) 

= 385720 – (1637,199474 + 381396,5283) 

= 385720 – 383033,7278 

= 2686,2722 

e) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a (RJKreg(a)) 

RJKreg(a) = JKreg(a) = 381396,5283 

f) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKreg(b/a)) 

RJKreg(b/a) = JKreg(b/a) = 1637,199474 

g) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) 

RJKres = 
     

   
 = 
         

  
 = 52,67200392 
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h) Menghitung jumlah kuadrat error (JKE) 

Untuk menghitung JKE urutkan data x mulai dari data yang 

paling kecil sampai data yang paling besar berikut disertai 

pasangannya (dapat dilihat pada lampiran 22). 

JKE = ∑ ,∑   – 
(∑ ) 

 
-  

= *     
   

 
+ + *      

   

 
+   *     

   

 
+ + 

*      
   

 
+   *     

   

 
+   *     

   

 
+  

 *      
   

 
+   *     

   

 
+   *              

         
(              ) 

 
+   *         

 
(     ) 

 
+   *         

(     ) 

 
+   *     

   

 
+ + 

*                
(           ) 

 
+  

 *        
(     ) 

 
+   *            

(        ) 

 
+   *            

(        ) 

 
+  

 *        
(     ) 

 
+   *                

    
(              ) 

 
+   *                

(           ) 

 
+   *        –

(     ) 

 
+   *    

   

 
+  

 *    
   

 
+   *            

(        ) 

 
+  
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 *    
   

 
+    *    

   

 
+   *     

   

 
+  

 *        
(     ) 

 
+ 

= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 76,8 + 2 + 18 + 0 + 

75 + 8 +  10,6666667 + 338,6666667 + 162 + 155,2 + 

235 + 50 + 0 + 0 + 66,6666667 + 0 + 0 + 0 + 98  

= 1296 

i) Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC) 

JKTC = JKres - JKE = 2686,2722 – 1296 = 1390,2722 

j) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJKTC) 

RJKTC = 
    

   
 = 

         

  
 = 55,610888 

k) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) 

RJKE = 
   

   
 = 

    

     
 = 
    

  
 = 49,84615385 

l) Mencari nilai uji F/Fhitung dengan rumus: 

F = 
     

    
 = 

         

           
 = 1,115650531 

= 1,11 (dibulatkan) 

m) Menentukan kriteria pengukuran 

Jika nilai Fhitung ≤ nilai Ftabel, maka distribusi berpola linier. 
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n) Mencari nilai Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan 

menggunakan rumus: 

Ftabel = F (1-a)(db TC, db E) dimana db TC = k-2 dan db E = n-k. 

Ftabel = F 0,05 (k-2;n-k) 

= F0,05 (27-2;53-27) 

= F0,05 (25;26) 

o) Membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel kemudian 

membuat kesimpulan. 

Karena Fhitung ≤ Ftabel yaitu 1,11 ≤ 1,99 untuk taraf kesalahan 

5%, dan 1,11 ≤ 2,66 untuk taraf kesalahan 1%, maka dapat 

disimpulkan bahwa regresi Y atas X2 berpolah linier. 

 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (variabel independen). Model uji regresi yang baik selayaknya 

tidak terjadi multikolinieritas.
92

 Untuk mengetahui terjadi 

multikolinieritas diantara variable bebas dalam suatu model regresi 

dilakukan dengan melihat atau menguji nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) atau nilai Tol (Tolerance). Rumus untuk menentukan nilai VIF 

dan Tol sebagai berikut: 

                                                           
92

 Toni Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas Atma 

Jaya, 2009), 199. 



88 
 

 
 

     
 

(      
 )

  dengan j = 1, 2, 3, …, k. 

      
 

   
      

   

Keterangan: 

VIF    = Nilai Variance Inflation Factor 

Tolj    = Nilai Tolerance variable bebas-j 

Rj       = Koefisien korelasi antara variable bebas-j dengan variabel 

bebas lainnya. 

Untuk melihat multikolinieritas dengan melihat VIF, apabila 

nilai VIF suatu model kurang dari 10, maka model tersebut dinyatakan 

bebas dari kasus multikolinieritas, dan sebaliknya apabila nilai VIF 

suatu model lebih dari 10, maka terdapat kasus multikolinieritas.
93

 

Kemudian untuk hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada 

tabel 3.6 berikut ini: 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas VIF Keputusan Kesimpulan 

Kompetensi Pedagogik Guru (X1) 1,72 1,72 < 10 
Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Sarana Belajar (X2) 1,72 1,72 < 10 
Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

 

                                                           
93

 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 

103. 
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Untuk uji multikolinieritas dibantu menggunakan perhitungan 

program SPSS versi 18, menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari 10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. 

Adapun hasil perhitungan uji multikolinieritas dapat dilihat secara 

terperinci pada lampiran 23. 

 

e. Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah 1 dan 2 menggunakan rumus analisis regresi linier 

sederhana.Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mencari 

pola hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen. Adapun model regresi linier sederhana, dimana x 

digunakan untuk memprediksi (forecast) y adalah : 

y  = β0+β1x1+€ (model untuk populasi) 

  ̂ = b0+ b1 ̅ (model untuk sampel) 

Keterangan : 

y  = Variabel terikat/dependen 

x  = Variabel bebas/independen 

β0 = Intercept (titik potong) populasi 

β1 = Slope (kemiringan garis lurus) populasi 

   = Error/residual    (   ̂) 

 ̂  = Estimasi/taksiran dari nilai y 
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b0    = Estimasi/taksiran dari intercept populasi (harga konstan atau 

harga  ̂ bila x=0) 

b1 = Estimasi/taksiran dari slope populasi 

(angka atau arah koefisien regresi yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada variabel independen    bila b0(+) maka naik 

dan bila b1 (-) maka turun).
94

 

1) Langkah pertama, mencari nilai b0 dan b1,, dapat dihitung dengan 

rumus : 

 b1 =  
[∑     
 
   ]        ̅̅̅̅

*∑   
  

   
+       ̅ 

 

    ̅  b1  ̅ 

Keterangan : 

n  = Jumlah observasi/pengamatan 

       = Data ke-i variabel x (independen/bebas), dimana  i= 1, 2,…n. 

       = Data ke-i variabel y (dependen/terikat), dimana i= 1, 2,…n. 

 ̅  = Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel x 

(independen/bebas) 

 ̅ = Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y 

(dependen/terikat).
95

 

                                                           
94

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS…, 121-122. 
95

Ibid.,123. 
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2) Langkah kedua,uji signifikansi model dalam anilisis regresi linier 

sederhana.  

Uji overall pada regresi linier sederhana dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel x (independen/bebas) yang ada dalam 

model mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel y 

(dependen/terikat). Berikut adalah uji overall pada analisis regresi 

linier sederhana:
96

 

Hipotesis: 

H0 :        

H1 :      

Tabel 3.8 

Statistik Uji: Tabel Anova (Analysis of Variance) 

Variation 

Source 

Degree of 

Freedom (df) 
Sum of Square (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regression 1 

SS Regression (SSR) 

SSR = (b0∑  + b1 ∑ 1y – 
(∑ ) 

 
 

MS Regression 

(MSR) 

MSR = 
   

  
 

Error n-2 
SS Error (SSE) 

SSE = ∑  
  – b0∑  + b1 ∑ 1y 

MS Error (MSE) 

MSE = 
   

  
 

Total n-1 

SS Total (SST) 

SST = SSR + SSE, atau 

SST =∑  
 - 
(∑ ) 

 
 

 

Daerah penolakan:  Fhitung =
   

   
 

Tolak H0 bila Fhitung   Fα(1;n-2) 

                                                           
96

Ibid., 126. 
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3) Menghitung Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dengan rumus:    
   

   
 

Dimana: 

R
2
=  koefisien determinasi / proporsi keragaman/variabilitas total di 

sekitar nilai tengah  ̅ yang dapat dijelaskan oleh model regresi 

(biasanya dinyatakan dalam persen).
97

 

 

f. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas 

Teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 3 menggunakan rumus analisis regresi linier berganda 

dengan 2 variabel bebas. Adapun beberapa yang harus dipenuhi 

diantaranya: 1) Variabel yang dicari hubungan fungsionalnya 

mempunyai data yang berdistribusi normal; 2) Variabel terikat/dependen 

harus random sedangkan variabel bebas/independen tidak random; 3) 

Variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan sama dari subyek 

yang sama pula; 4) Variabel yang dihubungkan mempunyai skala data 

minimal interval (interval/rasio). Hubungan antara satu variabel 

terikat/dependen dengan 2 variabel bebas/independen (analisis regresi 

berganda) dapat dikatakan linier jika dapat dinyatakan dalam:
98

 

y  = β0+β1x1+β2x2+€  (model untuk populasi) 

 ̂  = b0 + b1x1 + b2x2  (model untuk sampel)  

                                                           
97

 Ibid.,130. 
98

 Ibid., 125-126. 
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1) Langkah pertama, mencari nilai b0, b1, dan b2 dapat dihitung dengan 

rumus: 

b1  =  
(∑   

  
   )(∑     

 
   ) – (∑     

 
   )(∑      

 
   )

(∑   
  

   )(∑   
  

   ) – (∑      
 
   )

  

b2  =  
(∑   

  
   )(∑     

 
   )   (∑     

 
   )(∑      

 
   )

(∑   
  

   )(∑   
  

   )   (∑      
 
   ) 

 

b0 =
∑          
 
   ∑         ∑   

 
   

 
   

 
 

Dimana:      

∑   
   

   = ∑    –
(∑    
 
   )

 

 

 
    

∑   
   

   = ∑    –
(∑    
 
   )

 

 

 
    

∑      
 
   = ∑         

(∑   
 
   )(∑    

 
   )

 

 
    

∑     
 
   = ∑      

(∑   
 
   )(∑   

   )

 

 
    

∑    
   = ∑    

(∑   
   ) 

 

 
    

2) Langkah kedua, uji signifikansi model dalam analisis regresi linier 

berganda dengan 2 variabel bebas.  

Uji overall pada regresi linier berganda dilakukan untuk 

mengetahui apakah seluruh variabel bebas/independen yang ada 

dalam model mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel 
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terikat/dependennya. Berikut adalah uji overall pada analisis regresi 

linier berganda dengan 2 variabel bebas/independen:
99

 

Hipotesis: 

H0 :         

H1 = minimal ada satu,      untuk i = 1, 2 

Tabel 3.9 

Statistik Uji: Tabel Anova (Analysis of Variance) 

Variation 

Source 

Degree of 

Freedom (df) 
Sum of Square (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regression P 

SS Regression (SSR)  

SSR= (b0∑  + b1 ∑ 1y + b2 

∑ 2y) – 
(∑ ) 

 
 

MS Regression 

(MSR) 

MSR = 
   

  
 

Eror n-P-1 

SS Error (SSE) 

SSE = ∑ 2
 – (b0∑  + b1 ∑ 1y + 

b2 ∑ 2y) 

MS Error 

(MSE) 

MSE = 
   

   
 

Total n-1 

SS Total (SST) 

SST = SSR + SSE, atau 

SST = ∑  
 - 
(∑ ) 

 
 

 

Daerah penolakan: 

Tolak H0  bila Fhitung  Fα(p;n-p-1)  

3) Langkah ketiga, menghitung Koefisien Determinasi (R
2
).

100
 

Dengan rumus:    
   

   
 

Dimana: R
2
=  koefisien determinasi/proporsi keragaman/variabilitas 

total di sekitar nilai tengah  ̂ yang dapat dijelaskan oleh model 

regresi (biasanya dinyatakan dalam persen). 

                                                           
99

 Ibid., 127-128. 
100

 Ibid., 130. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SDN 2 Tonatan 

Awal mula berdirinya SDN 2 Tonatan yaitu pada bulan Maret 1976. 

Pada tahun tersebut baru mulai pembangunan, banyak kendala dalam proses 

pembangunan, hal ini memacu semangat para pendiri SDN 2 Tonatan. 

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1978 SDN 2 Tonatan sudah berdiri, 

yang awalnya terdiri dari 3 ruangan. Pada waktu itu balai desa belum 

dibangun, dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1980 SDN 2 Tonatan  

menambah 2 ruangan lagi, pada tahun tersebut juga mengawali 

pembangunan balai desa. Tiga ruangan yang pertama dibangun dipindah ke 

utara, tepatnya di timur jalan.  

Kemudian pada tahun 2002 SDN 2 Tonatan menerima rehabilitas 

ruang kelas sejumlah 3 lokal. Pada tahun 2003 menambah bangunan di lantai 

2 sebanyak 3 lokal, yang terdiri dari 3 ruang kelas untuk relokasi ruangan 

yang berada di sebelah barat jalan, satu ruang perpustakaan dan ruang 

laboratorium komputer. Pada tahun 2006  sampai dengan 2007 di bawah 

pimpinan Bapak Supriyanto mengadakan pembenahan perpustakaan. 

Pembangunan tidak berhenti sampai di situ saja, dari tahun ke tahun 

SDN 2 Tonatan terus memperbaiki gedung sekolah. Setelah kepemimpinan 
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Bapak Supriyanto digantikan oleh Bapak Slamet selama dua tahun, setelah 

itu digantikan oleh Ibu Aziza selama tiga tahun dikarenakan masa jabatan 

Ibu Azizah sudah habis (pensiun). Pada masa transisi selama tiga tahun 

posisi kepemimpinan diisi oleh pejabat PLH yakni Ibu Astuti. 

Kemudian pada tahun 2012 bulan Desember kepemimpinan diganti 

oleh Ibu Koesmihartiyah, S.Pd sampai sekarang. Dikepemimpinan saat ini 

SDN 2 Tonatan terus mengepakan sayapnya, semua pihak mulai berbenah 

mulai dari fasilitas belajar, program kerja, dan kegiatan pembelajaran. SDN 

2 Tonatan ini mengedepankan kualitas hasil belajar, disiplin yang 

merupakan salah satu cikal bakal untuk keberhasilan semua itu. Di samping 

maju di dalam bidang kegiatan pembelajaran, SDN 2 Tonatan mempunyai 

kegiatan ekstrakurikuler yang cukup menonjol, di antaranya: TPA, pramuka 

siaga dan penggalang, seni musik hadroh dan pantomim, seni tari dan reog, 

karawitan, dan  drumband, . Hal tersebut menjadi nilai positif terhadap SDN 

2 tonatan.  

Adapun nama-nama kepala sekolah yang pernah menjabat di SDN 2  

Tonatan adalah sebagai berikut : 

a. Nurtinah masa jabatan 1978-1989 

b. Darsi masa jabatan 1989-2000 

c. Mulyati Ningsih masa jabatan 2000-2005 

d. Supriyanto, S.Pd masa jabatan 2005-2009 

e. Slamet Gunaji, S. Pd. M.Pd masa jabatan 2009-2010 
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f. Azizah Murining Diah, S. Pd masa jabatan 2010-2012 

g. Hartutik Aning Wahyu, S. Pd masa jabatan 2012-2012 

h. Koesmihartiyah, S.Pd masa jabatan 2012- sekarang 

2. Letak Geografis SDN 2 Tonatan 

SDN 2 Tonatan terletak di jalan Sekar Putih no. 27 A Kelurahan 

Tonatan Kabupaten Ponorogo. Batas lingkungan sekolah SDN 2 Tonatan 

yaitu sebelah barat berbatasan dengan kantor kelurahan Tonatan dan masjid 

jami’ Suronoto, sebelah utara berbatasan dengan rumah warga, sebelah timur 

berbatasan dengan rumah warga, sebelah selatan berbatasan dengan rumah 

warga. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan SDN 2 Tonatan 

a. Visi sekolah 

Cerdas, terdidik, berbudaya, dan berakhlaq mulia, agar bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Misi Sekolah 

1) Menumbuhkan penghayatan aqidah, penerapan, dan pengamalan 

terhadap ajaran agama yang dianut serta berbudaya religius 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa dapat berkembang secara optimal 

3) Menumbuhkan semangat keunggulan religius dan berbudaya secara 

intensif kepada seluruh warga sekolah 



98 
 

 
 

4) Membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya di bidang 

keagamaan, IPTEK, bahasa, olahraga, seni budaya sesuai bakat dan 

minat 

5) Menerapkan manajemen partisipatif kerja sama yang harmonis 

antara warga sekolah, komite, serta lingkungan 

c. Tujuan sekolah 

1) Membekali keimanan, ketaqwaan, dan mengamalkan ajaran agama 

agar istiqomah 

2) Meningkatkan proses pembelajaran yang berbasis kompetensi dan 

unggul di bidang religius dan berbudaya 

3) Meningkatkan mutu (lulusan, pembiasaan, dan minat bakat) 

4) Mencetak peserta didik yang berilmu tinggi bidang akademik dan 

keagamaan 

5) Menciptakan sekolah pelopor, penggerak, sekolah model berbasis 

keagamaan yang berbudaya daerah Ponorogo 

6) Memiliki tenaga profesional dalam bidang pendidikan akademik  

dan ekstrakurikuler 

7) Mewujudkan sekolah model yang diminati dan dipercaya 

masyarakat 

8) Menjunjung tinggi azas kekeluargaan, kerukunan, dan gotong 

royong warga sekolah, orang tua, dan masyarakat 
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9) Memiliki dan menghasilkan peserta didik berkualitas, berakhlakul 

karimah, menatap masa depan sejahtera 

10) Sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan khusus 

terhadap peserta didik (inklusi) 

4. Struktur Organisasi SDN 2 Tonatan  

Setiap kegiatan adalah tanggung jawab pelaksana yang akan 

mengarah pada pekerjaan fisik (nyata) untuk mencapai sebuah tujuan yang 

telah ditetapkan bersama. Oleh karena dalam pengembangan kerja fisik, 

tentu memerlukan suatu wadah tertentu yang disebut organisasi, yang 

tentunya setiap anggota menginginkan tercapainya suatu tujuan. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya 

melaksanakan berbagai kegiatan. Agar kegiatan-kegiatan tersebut berjalan 

dengan baik dan lancar, dibentuklah suatu organisasi sekolah sebagai 

penggerak keseluruhan penyelenggara sekolah. 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga atau organisasi sangatlah 

penting, karena dengan melihat dan membaca struktur maka akan mudah 

mengetahui jumlah orang yang menduduki jabatan tertentu di lembaga 

tersebut. Oleh karena itu struktur organisi SDN 2 Tonatan dapat dilihat pada 

lampiran 25. 

5. Keadaan Kepala Sekolah dan Guru SDN 2 Tonatan 

Dalam suatu lembaga pendidikan peran kepala sekolah dan guru 

sangat penting, terutama sebagai pendidik siswa. Tugas utama mereka 



100 
 

 
 

adalah mendidik dan mengarahkan siswa ke dalam kegiatan belajar mengajar 

agar tercapai tujuan yang diharapkan. 

SDN 2 Tonatan mempunyai tenaga pendidik dan kependidikan 

sebanyak 17 orang yang terdiri dari guru tetap 7 orang, guru tidak tetap 9 

orang, dan penjaga sekolah 1 orang. Dengan rincian dapat di lihat pada 

lampiran 26. 

6. Keadaan Siswa/Siswi SDN 2 Tonatan 

Berdasarkan data dokumentasi yang telah diperoleh peneliti, siswa 

SDN 2 Tonatan tahun pelajaran 2017/2018 berjumlah 212. Dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Keadaan Siswa SDN 2 Tonatan 

Kelas 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

IA 11 8 19 

IB 8 10 18 

IIA 14 14 28 

IIB 15 10 25 

III 20 11 31 

IV 17 12 29 

V 12 18 30 

VI 16 16 32 

Jumlah 113 99 212 
 

7. Sarana dan Prasarana SDN 2 Tonatan 

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang ikut 

menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya sarana 

dan prasarana yang cukup memadai, akan memperlancar kegiatan belajar 
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mengajar sehingga bisa membantu tercapainya hasil yang diinginkan. 

Dengan rincian dapat di lihat pada lampiran 27. 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Kompetensi Pedagogik Guru Kelas II SDN 2 

Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018  

Untuk mendapatkan data mengenai kompetensi pedagogik guru, 

peneliti menggunakan metode angket, yaitu angket yang dijawab oleh 

responden berupa pernyataan yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan responden adalah siswa kelas II SDN 2 Tonatan 

yang berjumlah 53 siswa. 

Adapun hasil skor jawaban angket kompetensi pedagogik guru kelas 

II SDN 2 Tonatan dengan skor tertinggi 120 dan skor terendah 78,  dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Skor Jawaban Angket Kompetensi Pedagogik Guru Kelas II SDN 2 

Tonatan 

 

No 
Skor Jawaban Angket Kompetensi 

Pedagogik Guru 
Frekuensi 

1 120 2 

2 119 1 

3 117 2 

4 116 3 

5 112 3 

6 110 2 

7 109 1 

8 108 2 
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Lanjutan Tabel 4.2 

 

No 
Skor Jawaban Angket Kompetensi 

Pedagogik Guru 
Frekuensi 

9 106 3 

10 105 1 

11 104 1 

12 103 1 

13 102 3 

14 100 2 

15 99 2 

16 98 1 

17 94 2 

18 93 2 

19 92 1 

20 90 3 

21 89 2 

22 88 2 

23 87 2 

24 86 1 

25 85 1 

26 84 2 

27 83 1 

28 80 3 

29 78 1 

Jumlah  53 

 

Adapun secara terperinci penskoran jawaban angket dari seluruh 

responden dapat dilihat pada lampiran 9. 

 

2. Deskripsi Data tentang Sarana Belajar Kelas II SDN 2 Tonatan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 

Untuk mendapatkan data mengenai sarana belajar, peneliti 

menggunakan metode angket, yaitu angket yang dijawab oleh responden 

berupa pernyataan yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini 
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yang dijadikan responden adalah siswa kelas II SDN 2 Tonatan yang 

berjumlah 53 siswa. 

Adapun hasil skor jawaban angket sarana belajar kelas II SDN 2 

Tonatan dengan skor tertinggi 117 dan skor terendah 80,  dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Sarana Belajar Kelas II SDN 2 Tonatan 

No 
Skor Jawaban Angket Sarana 

Belajar 
Frekuensi 

1 117 2 

2 116 1 

3 115 1 

4 114 1 

5 109 3 

6 108 1 

7 106 1 

8 105 2 

9 104 4 

10 103 5 

11 102 2 

12 101 3 

13 100 3 

14 99 2 

15 98 4 

16 97 1 

17 96 2 

18 95 2 

19 94 5 

20 93 1 

21 92 1 

22 90 1 

23 88 1 

24 86 1 

25 84 1 
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Lanjutan Tabel 4.3 

No 
Skor Jawaban Angket Sarana 

Belajar 
Frekuensi 

26 82 1 

27 80 1 

Jumlah  53 

 

Adapun secara terperinci penskoran jawaban angket dari seluruh 

responden dapat dilihat pada lampiran 10. 

 

3. Deskripsi Data tentang Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPA Siswa 

Kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 

Untuk mendapatkan data mengenai prestasi belajar mata pelajaran 

IPA, peneliti mengambil nilai UTS semester genap mata pelajaran IPA. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah siswa kelas II SDN 2 

Tonatan yang berjumlah 53 siswa. 

Adapun hasil nilai UTS semester genap mata pelajaran IPA siswa  

kelas II SDN 2 Tonatan dengan skor tertinggi 98 dan skor terendah 58,  

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Skor Nilai UTS Semester Genap Siswa Kelas II SDN 2 Tonatan 
 

No 
Skor Nilai UTS Semester Genap 

Mata Pelajaran IPA 
Frekuensi 

1 98 7 

2 96 3 

3 94 1 

4 92 1 

5 90 1 
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Lanjutan Tabel 4.4 

No 
Skor Nilai UTS Semester Genap 

Mata Pelajaran IPA 
Frekuensi 

6 88 9 

7 86 7 

8 84 4 

9 82 4 

10 80 4 

11 78 4 

12 76 1 

13 74 2 

14 72 1 

15 70 2 

16 62 1 

17 58 1 

Jumlah  53 
 

Adapun secara terperinci skor nilai UTS semester genap mata 

pelajaran IPA dari seluruh responden dapat dilihat pada lampiran 11. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh data yang peneliti 

butuhkan sesuai pembahasan pada skripsi ini, data tersebut belum dapat 

dimengerti sebelum adanya analisis data yang dimaksud. Agar para pembaca 

dapat mengerti keadaan yang sebenarnya seperti dalam gambaran yang ada 

dalam skripsi ini, akan dijelaskan dalam analisis sebagai berikut: 
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1. Analisis Data Mean dan Standar Deviasi 

a. Analisis Data tentang Mean dan Standar Deviasi Kompetensi 

Pedagogik Guru Mata Pelajaran IPA Kelas II di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo 

Data tentang kompetensi pedagogik guru diperoleh dari skor 

angket penelitian yang telah diisi oleh responden. Responden dalam 

penelitian ini berjumlah 53 siswa. Setelah itu, mencari mean (   ) dan 

standar deviasi (    )   untuk menentukan kategori kompetensi 

pedagogik guru baik, cukup, dan kurang. Perhitungan mean dan standar 

deviasi dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini. 

Tabel 4.5 

Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Kompetensi Pedagogik 

Guru Mata Pelajaran IPA Kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

X1 F F.X1 X1
2 

F.X1
2 

120 2 240 14400 28800 

119 1 119 14161 14161 

117 2 234 13689 27378 

116 3 348 13456 40368 

112 3 336 12544 37632 

110 2 220 12100 24200 

109 1 109 11881 11881 

108 2 216 11664 23328 

106 3 318 11236 33708 

105 1 105 11025 11025 

104 1 104 10816 10816 

103 1 103 10609 10609 

102 3 306 10404 31212 

100 2 200 10000 20000 

99 2 198 9801 19602 
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Lanjutan Tabel  4.5 

X1 F F.X1 X1
2 

F.X1
2 

98 1 98 9604 9604 

94 2 188 8836 17672 

93 2 186 8649 17298 

92 1 92 8464 8464 

90 3 270 8100 24300 

89 2 178 7921 15842 

88 2 176 7744 15488 

87 2 174 7569 15138 

86 1 86 7396 7396 

85 1 85 7225 7225 

84 2 168 7056 14112 

83 1 83 6889 6889 

80 3 240 6400 19200 

78 1 78 6084 6084 

Jumlah N = 53 5258 285723 529432 
 

Dari hasil data di atas akan dicari mean dan standar deviasi 

dengan langkah sebagai berikut: 

1) Mencari rata-rata ( mean ) dari variabel X1 

    
∑   

 
  
∑    

  
              

2) Mencari standar deviasi dari variabel X1 

     √
∑    

 
 .

∑   

 
/

 

 

     √
∑      

  
 .

∑    

  
/

 

 

     √                        
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     √           

                 

Dari perhitungan diatas dapat diketahui Mx = 99,20754717 dan 

SDx= 12,13035877 untuk menentukan kategori kompetensi pedagogik 

guru mata pelajaran IPA kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018 itu baik, sedang, dan kurang dapat dibuat 

pengelompokan skor dengan menggunakan patokan sebagai berikut: 

a) Mx +1 SDx = tingkat kompetensi pedagogik guru itu baik. 

b) Mx – 1 SDx = tingkat kompetensi pedagogik guru itu kurang 

c) Mx- 1 SDx sampai Mx + 1 SDx = tingkat kompetensi pedagogik 

guru itu sedang. 

Adapun perhitungannya sebagai berikut: 

Mx + 1 SDx = 99,20754717  +  1 × 12,13035877 = 111,3379059 = 111 

Mx – 1 SDx = 99,20754717  -  1 × 12,13035877 = 87,0771884 = 87 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 111 

dikategorikan kompetensi pedagogik guru itu baik, sedangkan skor 

kurang dari 87 dikategorikan kompetensi pedagogik guru itu kurang, dan 

skor antara 111-87 dikategorikan kompetensi pedagogik guru itu sedang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategori kompetensi 

pedagogik guru mata pelajaran IPA kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo 

Tahun pelajaran 2017/2018 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Kategori Kompetensi Pedagogik Guru Mata Pelajaran IPA Kelas II di 

SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 Lebih dari 111 keatas 11 21 %   Baik 

2 Antara 111-87 33 62 % Sedang 

3 86 ke bawah 9 17 % Kurang 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui kompetensi 

pedagogik guru mata pelajaran IPA kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018 dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 11 siswa (21%), dalam kategori sedang dengan frekuensi 33 

siswa (62%), dan kategori kurang dengan frekuensi 9 siswa (17%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kompetensi 

pedagogik guru mata pelajaran IPA kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018 adalah sedang dengan persentase 62% yang 

dinyatakan oleh 33 siswa. 

 

b. Analisis Data tentang Mean dan Standar Deviasi Sarana Belajar 

Mata Pelajaran IPA Kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo 

Data tentang sarana belajar diperoleh dari skor angket penelitian 

yang telah diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini 

berjumlah 53 siswa. Setelah itu, mencari mean (   ) dan standar deviasi 

(    )   untuk menentukan kategori sarana belajar baik, cukup, dan 

kurang. Perhitungan mean dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel 

4.7 di bawah ini. 
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Tabel 4.7 

Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Sarana Belajar Mata 

Pelajaran IPA Kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018 

X1 F F.X1 X1
2 

F.X1
2 

117 2 234 13689 27378 

116 1 116 13456 13456 

115 1 115 13225 13225 

114 1 114 12996 12996 

109 3 327 11881 35643 

108 1 108 11664 11664 

106 1 106 11236 11236 

105 2 210 11025 22050 

104 4 416 10816 43264 

103 5 515 10609 53045 

102 2 204 10404 20808 

101 3 303 10201 30603 

100 3 300 10000 30000 

99 2 198 9801 19602 

98 4 392 9604 38416 

97 1 97 9409 9409 

96 2 192 9216 18432 

95 2 190 9025 18050 

94 5 470 8836 44180 

93 1 93 8649 8649 

92 1 92 8464 8464 

90 1 90 8100 8100 

88 1 88 7744 7744 

86 1 86 7396 7396 

84 1 84 7056 7056 

82 1 82 6724 6724 

80 1 80 6400 6400 

Jumlah N = 53 5302 267626 533990 
 

 

Dari hasil data di atas akan dicari mean dan standar deviasi 

dengan langkah sebagai berikut: 
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1) Mencari rata-rata ( mean ) dari variabel X2 

    
∑   

 
  
∑    

  
              

2) Mencari standar deviasi dari variabel X1 

     √
∑    

 
 .

∑   

 
/

 

 

     √
∑      

  
 .

∑    

  
/

 

 

     √                        

     √         

                

Dari perhitungan diatas dapat diketahui Mx = 100,0377358 dan 

SDx= 8,23009356 untuk menentukan kategori sarana belajar mata 

pelajaran IPA kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018 itu baik, sedang, dan kurang dapat dibuat pengelompokan skor 

dengan menggunakan patokan sebagai berikut: 

a) Mx +1 SDx = tingkat sarana belajar itu baik. 

b) Mx – 1 SDx = tingkat sarana belajar itu kurang. 

c) Mx- 1 SDx sampai Mx + 1 SDx = tingkat sarana belajar itu sedang. 

 

Adapun perhitungannya sebagai berikut: 

Mx + 1 SDx = 100,0377358  +  1 × 8,23009356 = 108,2678294 = 108 
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Mx – 1 SDx = 100,0377358  -  1 × 8,23009356 = 91,80764224 = 92 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 108 

dikategorikan sarana belajar itu baik, sedangkan skor kurang dari 92 

dikategorikan sarana belajar itu kurang, dan skor antara 108-92 

dikategorikan sarana belajar itu sedang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategori sarana belajar mata 

pelajaran IPA kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun pelajaran 

2017/2018 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Kategori Sarana Belajar Mata Pelajaran IPA Kelas II di SDN 2 

Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 Lebih dari 108 keatas 8 15 %   Baik 

2 Antara 108-92 39 74 % Sedang 

3 91 ke bawah 6 11 % Kurang 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui sarana belajar mata 

pelajaran IPA kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018 dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 8 siswa 

(15%), dalam kategori sedang dengan frekuensi 39 siswa (74%), dan 

kategori kurang dengan frekuensi 6 siswa (11%). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa sarana belajar mata pelajaran IPA 

kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 adalah 

sedang dengan persentase 74% yang dinyatakan oleh 39 siswa. 
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c. Analisis Data tentang Mean dan Standar Deviasi Prestasi Belajar 

Guru Kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo 

Data tentang prestasi belajar diperoleh dari nilai UTS semester 

genap mata pelajaran IPA siswa kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 53 siswa. Setelah itu, mencari 

mean (   ) dan standar deviasi (    )   untuk menentukan kategori 

prestasi belajar baik, cukup, dan kurang. Perhitungan mean dan standar 

deviasi dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini. 

Tabel 4.9 

Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Prestasi Belajar Mata 

Pelajaran IPA Kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018 

X1 F F.X1 X1
2 

F.X1
2 

98 7 686 9604 67228 

96 3 288 9216 27648 

94 1 94 8836 8836 

92 1 92 8464 8464 

90 1 90 8100 8100 

88 9 792 7744 69696 

86 7 602 7396 51772 

84 4 336 7056 28224 

82 4 328 6724 26896 

80 4 320 6400 25600 

78 4 312 6084 24336 

76 1 76 5776 5776 

74 2 148 5476 10952 

72 1 72 5184 5184 
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Lanjutan Tabel 4.9 

X1 F F.X1 X1
2 

F.X1
2 

70 2 140 4900 9800 

62 1 62 3844 3844 

58 1 58 3364 3364 

Jumlah N = 53 4496 114168 385720 
 

Dari hasil data di atas akan dicari mean dan standar deviasi 

dengan langkah sebagai berikut: 

1) Mencari rata-rata ( mean ) dari variabel X2 

    
∑   

 
  
∑    

  
              

2) Mencari standar deviasi dari variabel X1 

     √
∑    

 
 .

∑   

 
/

 

 

     √
∑      

  
 .

∑    

  
/

 

 

     √                        

     √          

                 

Dari perhitungan diatas dapat diketahui Mx = 84,83018868 dan 

SDx= 9,031884521 untuk menentukan kategori prestasi belajar mata 

pelajaran IPA kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 
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2017/2018 itu baik, sedang, dan kurang dapat dibuat pengelompokan skor 

dengan menggunakan patokan sebagai berikut: 

a) Mx +1 SDx = tingkat prestasi belajar itu baik. 

b) Mx – 1 SDx = tingkat prestasi belajar itu kurang. 

c) Mx- 1 SDx sampai Mx + 1 SDx = tingkat prestasi belajar itu sedang. 

Adapun perhitungannya sebagai berikut: 

Mx + 1 SDx = 84,83018868  +  1 × 9,031884521 = 93,8620732 = 94 

Mx – 1 SDx = 84,83018868  -  1 × 9,031884521 = 75,79830416 = 76 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 94 

dikategorikan prestasi belajar itu baik, sedangkan skor kurang dari 76 

dikategorikan prestasi belajar itu kurang, dan skor antara 94-76 

dikategorikan prestasi belajar itu sedang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategori prestasi belajar 

mata pelajaran IPA kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun pelajaran 

2017/2018 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Kategori Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPA Kelas II di SDN 2 

Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 Lebih dari 94 keatas 10 19  %   Baik 

2 Antara 94-76 36 68 % Sedang 

3 75 ke bawah 7 13  % Kurang 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui prestasi belajar mata 

pelajaran IPA kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 
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2017/2018 dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 10 siswa 

(19%), dalam kategori sedang dengan frekuensi 36 siswa (68%), dan 

kategori kurang dengan frekuensi 7 siswa (13%). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa prestasi belajar mata pelajaran IPA 

kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 adalah 

sedang dengan persentase 68% yang dinyatakan oleh 36 siswa. 

 

2. Analisis Data Regresi Linier Sederhana 

a. Analisis Data tentang Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru 

terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas II di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh kompetensi 

pedagogik guru terhadap prestasi belajar siswa, peneliti menggunakan 

teknik perhitungan analisis Regresi Linier Sederhana dengan 

menggunakan berbagai langkah sebagai berikut:
101

 

1) Membuat tabel perhitungan analisis regresi 

Tabel 4.11 

Tabel Perhitungan Analisis Regresi Linier Sedehana 

No 

Responden 
X1 Y X1Y X1

2
 Y

2
 

1 116 98 11368 13456 9604 

2 87 80 6960 7569 6400 

3 93 88 8184 8649 7744 

4 83 70 5810 6889 4900 

                                                           
101

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan…, 120-124. 
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Lanjutan Tabel 4.11 

No 

Responden 
X1 Y X1Y X1

2
 Y

2
 

5 84 62 5208 7056 3844 

6 86 84 7224 7396 7056 

7 90 88 7920 8100 7744 

8 112 98 10976 12544 9604 

9 100 82 8200 10000 6724 

10 110 98 10780 12100 9604 

11 117 88 10296 13689 7744 

12 119 86 10234 14161 7396 

13 106 94 9964 11236 8836 

14 78 58 4524 6084 3364 

15 93 82 7626 8649 6724 

16 112 98 10976 12544 9604 

17 116 96 11136 13456 9216 

18 108 96 10368 11664 9216 

19 84 74 6216 7056 5476 

20 103 96 9888 10609 9216 

21 116 98 11368 13456 9604 

22 117 98 11466 13689 9604 

23 106 98 10388 11236 9604 

24 102 88 8976 10404 7744 

25 120 84 10080 14400 7056 

26 102 90 9180 10404 8100 

27 80 78 6240 6400 6084 

28 94 84 7896 8836 7056 

29 89 78 6942 7921 6084 

30 80 88 7040 6400 7744 

31 108 86 9288 11664 7396 

32 88 78 6864 7744 6084 

33 100 82 8200 10000 6724 

34 99 80 7920 9801 6400 

35 110 82 9020 12100 6724 

36 85 74 6290 7225 5476 

37 87 76 6612 7569 5776 

38 88 86 7568 7744 7396 

39 80 70 5600 6400 4900 

40 109 84 9156 11881 7056 
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Lanjutan Tabel 4.11 

No 

Responden 
X1 Y X1Y X1

2
 Y

2
 

41 98 86 8428 9604 7396 

42 102 88 8976 10404 7744 

43 99 88 8712 9801 7744 

44 104 86 8944 10816 7396 

45 94 80 7520 8836 6400 

46 89 78 6942 7921 6084 

47 106 86 9116 11236 7396 

48 105 80 8400 11025 6400 

49 90 86 7740 8100 7396 

50 120 92 11040 14400 8464 

51 90 88 7920 8100 7744 

52 112 88 9856 12544 7744 

53 92 72 6624 8464 5184 

Jumlah 5258 4496 450170 529432 385720 

 

2) Menghitung nilai  ̅ 

 ̅ = 
∑ 

 
 = 

    

  
             

3) Menghitung nilai  ̅ 

  ̅= 
∑ 

 
 = 

    

  
             

4) Menghitung nilai    

          = 
(∑  )     ̅  ̅

(∑  )     ̅ 
 

          = 
(      ) –    (           )(           )

(      )     (           ) 
 

          = 
       –            

       –           
 

          = 
         

        
 =  0,529942027 
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5) Menghitung nilai    

      =   ̅  –    ̅ 

        =  84,83018868 – (0,529942027)(99,20754717) 

        = 84,83018868 – 52,57424864 

        = 32,25594004 

6) Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

y   =         

     =  32,25594004 + 0,529942027 x 

7) Setelah menemukan model persamaan regresi linier sederhana 

kemudian melakukan uji signifikansi model dengan langkah sebagai 

berikut: 

a) Menghitung nilai SSR 

SSR =   ∑     ∑   
(∑ ) 

 
 

        = (                                       )  
(    ) 

  
 

        =  (145022,7064 + 238564,0023) – 381396,5283 

        = 383586,7087 – 381396,5283 

        = 2190,1804 

b) Menghitung nilai SSE 

SSE = ∑   (  ∑     ∑  ) 

        = 385720 – (32,25594004 x 4496 + 0,529942027 x 450170) 

        = 385720 - (145022,7064 + 238564,0023) 
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        = 385720 – 383586,7087 

        = 2133,2913 

c) Menghitung nilai SST 

SST = ∑   
(∑ ) 

 
 

        = 385720 – 
(    ) 

  
 

        = 385720 – 381396,5283 

        = 4323,4717 

d) Menghitung nilai MSR  

MSR =  
   

  
 = 
         

 
           

e) Menghitung nilai MSE 

MSE = 
   

  
  

   

   
 

         = 
         

 
  

         

      
 
         

  
             

f) Membuat tabel Anova 

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

didapatkan hasil perhitungan tabel Anova sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Tabel Anova (Analysis of variance) 

Variation 

Source 

Degree 

Freedom (df) 

Sum of Square 

(SS) 
Mean Square 

Regression 1 SSR = 2190,1804 MSR = 2190,1804 

Error 51 SSE = 2133,2913 MSE = 41,82924118 

Total 52 SST = 4323,4717  
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g) Mencari         

Uji Overall 

Hipotesis : 

H0: β1 ≠ 0   Kompetensi pedagogik guru tidak berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. 

H1: β1 =  0     Kompetensi pedagogik guru berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa. 

Daerah Penolakan :          =  
   

   
 

                                             =  
         

           
 

                                             = 52,36003184 

h) Mencari Ftabel 

         = Fa (2; n-2) 

=      (      )        (    )        

Ftabel dapat dilihat pada lampiran 31. 

i) Kesimpulan 

Dari persamaan regresi linier sederhana di atas, maka:  

Fhitung (52,36) > Ftabel (3,18) maka Ho ditolak artinya, 

variabel independen (X1) yaitu kompetensi pedagogik guru 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu prestasi 

belajar IPA siswa kelas II SDN 2 Tonatan ponorogo. 
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8) Menginterpretasikan parameter model 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya,didapatkan persamaan 

atau model regresi linier sederhana sebagai berikut: 

 ̂ = bo + b1 x 

 ̂ =  32,25594004 + 0,529942027 x  

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa prestasi belajar 

siswa akan semakin tinggi apabila kompetensi pedagogik guru 

ditingkatkan dan sebaliknya. 

9) Menghitung koefisien determinasi (  ) 

       
   

   
        

             = 
          

         
        

             = 0,506579099 x 100%   

             = 50,65790994%  

             = 50,66% (dibulatkan) 

    Sisa  = 100%  -  50,66% 

             = 49,34% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) di atas, 

didapatkan nilai sebesar 50,66%, artinya kompetensi pedagogik guru 

berpengaruh sebesar 50,66% terhadap prestasi belajar IPA siswa 

kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo, dan sisanya 49,34% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
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b. Analisis Data tentang Pengaruh Sarana Belajar terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh sarana belajar terhadap 

prestasi belajar siswa, peneliti menggunakan teknik perhitungan analisis 

Regresi Linier Sederhana dengan menggunakan berbagai langkah sebagai 

berikut:
102

 

1) Membuat tabel perhitungan analisis regresi  

Tabel 4.13 

Tabel Perhitungan Analisis Regresi Linier Sederhana 

No 

Responden 
X1 Y X1Y X1

2
 Y

2
 

1 117 98 11466 13689 9604 

2 104 80 8320 10816 6400 

3 109 88 9592 11881 7744 

4 82 70 5740 6724 4900 

5 80 62 4960 6400 3844 

6 99 84 8316 9801 7056 

7 109 88 9592 11881 7744 

8 115 98 11270 13225 9604 

9 106 82 8692 11236 6724 

10 104 98 10192 10816 9604 

11 108 88 9504 11664 7744 

12 105 86 9030 11025 7396 

13 104 94 9776 10816 8836 

14 86 58 4988 7396 3364 

15 98 82 8036 9604 6724 

16 116 98 11368 13456 9604 

17 105 96 10080 11025 9216 

18 93 96 8928 8649 9216 

19 95 74 7030 9025 5476 

20 101 96 9696 10201 9216 

                                                           
102

 Ibid., 120-124. 
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Lanjutan Tabel 4.13 

No 

Responden 
X1 Y X1Y X1

2
 Y

2
 

21 109 98 10682 11881 9604 

22 114 98 11172 12996 9604 

23 102 98 9996 10404 9604 

24 100 88 8800 10000 7744 

25 117 84 9828 13689 7056 

26 103 90 9270 10609 8100 

27 94 78 7332 8836 6084 

28 101 84 8484 10201 7056 

29 94 78 7332 8836 6084 

30 99 88 8712 9801 7744 

31 103 86 8858 10609 7396 

32 92 78 7176 8464 6084 

33 94 82 7708 8836 6724 

34 98 80 7840 9604 6400 

35 104 82 8528 10816 6724 

36 98 74 7252 9604 5476 

37 103 76 7828 10609 5776 

38 97 86 8342 9409 7396 

39 101 70 7070 10201 4900 

40 100 84 8400 10000 7056 

41 90 86 7740 8100 7396 

42 100 88 8800 10000 7744 

43 94 88 8272 8836 7744 

44 96 86 8256 9216 7396 

45 96 80 7680 9216 6400 

46 94 78 7332 8836 6084 

47 98 86 8428 9604 7396 

48 102 80 8160 10404 6400 

49 88 86 7568 7744 7396 

50 103 92 9476 10609 8464 

51 84 88 7392 7056 7744 

52 103 88 9064 10609 7744 

53 95 72 6840 9025 5184 

Jumlah 5302 4496 452194 533990 385720 
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2) Menghitung nilai  ̅ 

 ̅ = 
∑ 

 
 = 

    

  
             

3) Menghitung nilai  ̅ 

  ̅= 
∑ 

 
 = 

    

  
             

4) Menghitung nilai    

          = 
(∑  )     ̅  ̅

(∑  )     ̅ 
 

          = 
(      ) –    (           )(           )

(      )     (           ) 
 

          = 
       –            

       –           
 

          = 
         

        
 

          = 0,675317673 

5) Menghitung nilai    

      =   ̅  –    ̅ 

        =  84,83018868 – (0,675317673)(100,0377358) 

        =  84,83018868 – 67,55725095 

        =  17,27293773 

6) Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

y   =         

       =  17,27293773 + 0,675317673 x 
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7) Setelah menemukan model persamaan regresi linier sederhana 

kemudian melakukan uji signifikansi model dengan langkah sebagai 

berikut: 

a) Menghitung nilai SSR 

SSR =   ∑     ∑   
(∑ ) 

 
 

        = (                                       )  
(    ) 

  
 

        =  (77659,12803 + 305374,5998) – 381396,5283 

        = 383033,7278 – 381396,5283 

        = 1637,1995 

b) Menghitung nilai SSE 

SSE = ∑   (  ∑     ∑  ) 

        = 385720 – (17,27293773 x 4496 + 0,675317673 x 452194) 

        = 385720 - (77659,12803 + 305374,5998) 

        = 385720 – 383033,7278 

        = 2686,2722 

c) Menghitung nilai SST 

SST = ∑   
(∑ ) 

 
 

        = 385720 – 
(    ) 

  
 

        = 385720 – 381396,5283 

        = 4323,4717 
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d) Menghitung nilai MSR  

MSR =  
   

  
 = 
         

 
           

e) Menghitung nilai MSE 

MSE = 
   

  
  

   

   
 

         = 
         

 
  

         

      
 
         

  
             

f) Membuat tabel Anova 

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

didapatkan hasil perhitungan tabel Anova sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Tabel Anova (Analysis of variance) 

Variation 

Source 

Degree 

Freedom (df) 

Sum of Square 

(SS) 
Mean Square 

Regression 1 SSR = 1637,1995 MSR = 1637,1995 

Error 51 SSE = 2686,2722 MSE = 52,67200392 

Total 52 SST = 4323,4717  

 

g) Mencari         

Uji Overall 

Hipotesis : 

H0: β1 ≠ 0   Sarana belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa. 

H1: β1 =  0    Sarana belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. 



128 
 

 
 

Daerah Penolakan :          =  
   

   
 

                                             =  
         

           
 

                                             = 31,08291651 

h) Mencari Ftabel 

         = Fa (2; n-2) 

           =      (      )        (    )        

Ftabel dapat dilihat pada lampiran 31. 

i) Kesimpulan 

Dari persamaan regresi linier sederhana di atas, maka: 

Fhitung (31,08) > Ftabel (3,18) maka Ho ditolak artinya, 

variabel independen (X2) yaitu sarana belajar berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y) yaitu prestasi  belajar IPA siswa 

kelas II SDN 2 Tonatan ponorogo. 

8) Menginterpretasikan parameter model 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, didapatkan persamaan 

atau model regresi linier sederhana sebagai berikut: 

 ̂ = bo + b1 x 

 ̂ =  17,27293773 + 0,675317673 x 

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa prestasi belajar 

siswa akan semakin tinggi apabila sarana belajar ditingkatkan dan 

sebaliknya. 
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9) Menghitung koefisien determinasi (  ) 

        
   

   
        

         =  
          

         
        

         =  0,378677047 x 100%   

         =  37,86770479%  

         =  37,87% (dibulatkan) 

Sisa  =  100%  -  37,87% 

         =  62,13% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) di atas, 

didapatkan nilai sebesar 37,87%, artinya sarana belajar berpengaruh 

sebesar 37,87% terhadap prestasi  belajar IPA siswa kelas II SDN 2 

Tonatan Ponorogo, dan sisanya 62,13% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

 

3. Analisis Data Regresi Linier Berganda 

a. Analisis Data tentang Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru dan 

Sarana Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas II di SDN 2 

Tonatan Ponorogo 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh kompetensi 

pedagogik guru dan sarana belajar terhadap prestasi belajar siswa, 
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peneliti menggunakan teknik perhitungan analisis Regresi Linier 

Berganda dengan menggunakan berbagai langkah sebagai berikut:
103

 

1) Membuat tabel perhitungan analisis regresi 

Tabel 4.15 

Tabel Perhitungan Analisis Regresi Berganda 

No. 

Resp 

X1 X2 Y X1Y X1
2
 X2Y X2

2
 Y

2
 X1X2 

1 116 117 98 11368 13456 11466 13689 9604 13572 

2 87 104 80 6960 7569 8320 10816 6400 9048 

3 93 109 88 8184 8649 9592 11881 7744 10137 

4 83 82 70 5810 6889 5740 6724 4900 6806 

5 84 80 62 5208 7056 4960 6400 3844 6720 

6 86 99 84 7224 7396 8316 9801 7056 8514 

7 90 109 88 7920 8100 9592 11881 7744 9810 

8 112 115 98 10976 12544 11270 13225 9604 12880 

9 100 106 82 8200 10000 8692 11236 6724 10600 

10 110 104 98 10780 12100 10192 10816 9604 11440 

11 117 108 88 10296 13689 9504 11664 7744 12636 

12 119 105 86 10234 14161 9030 11025 7396 12495 

13 106 104 94 9964 11236 9776 10816 8836 11024 

14 78 86 58 4524 6084 4988 7396 3364 6708 

15 93 98 82 7626 8649 8036 9604 6724 9114 

16 112 116 98 10976 12544 11368 13456 9604 12992 

17 116 105 96 11136 13456 10080 11025 9216 12180 

18 108 93 96 10368 11664 8928 8649 9216 10044 

19 84 95 74 6216 7056 7030 9025 5476 7980 

20 103 101 96 9888 10609 9696 10201 9216 10403 

21 116 109 98 11368 13456 10682 11881 9604 12644 

22 117 114 98 11466 13689 11172 12996 9604 13338 

23 106 102 98 10388 11236 9996 10404 9604 10812 

24 102 100 88 8976 10404 8800 10000 7744 10200 

25 120 117 84 10080 14400 9828 13689 7056 14040 

26 102 103 90 9180 10404 9270 10609 8100 10506 

27 80 94 78 6240 6400 7332 8836 6084 7520 

28 94 101 84 7896 8836 8484 10201 7056 9494 

 

                                                           
103

 Ibid., 125-130. 
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Lanjutan Tabel 4.15 

No. 

Resp 

X1 X2 Y X1Y X1
2
 X2Y X2

2
 Y

2
 X1X2 

29 89 94 78 6942 7921 7332 8836 6084 8366 

30 80 99 88 7040 6400 8712 9801 7744 7920 

31 108 103 86 9288 11664 8858 10609 7396 11124 

32 88 92 78 6864 7744 7176 8464 6084 8096 

33 100 94 82 8200 10000 7708 8836 6724 9400 

34 99 98 80 7920 9801 7840 9604 6400 9702 

35 110 104 82 9020 12100 8528 10816 6724 11440 

36 85 98 74 6290 7225 7252 9604 5476 8330 

37 87 103 76 6612 7569 7828 10609 5776 8961 

38 88 97 86 7568 7744 8342 9409 7396 8536 

39 80 101 70 5600 6400 7070 10201 4900 8080 

40 109 100 84 9156 11881 8400 10000 7056 10900 

41 98 90 86 8428 9604 7740 8100 7396 8820 

42 102 100 88 8976 10404 8800 10000 7744 10200 

43 99 94 88 8712 9801 8272 8836 7744 9306 

44 104 96 86 8944 10816 8256 9216 7396 9984 

45 94 96 80 7520 8836 7680 9216 6400 9024 

46 89 94 78 6942 7921 7332 8836 6084 8366 

47 106 98 86 9116 11236 8428 9604 7396 10388 

48 105 102 80 8400 11025 8160 10404 6400 10710 

49 90 88 86 7740 8100 7568 7744 7396 7920 

50 120 103 92 11040 14400 9476 10609 8464 12360 

51 90 84 88 7920 8100 7392 7056 7744 7560 

52 112 103 88 9856 12544 9064 10609 7744 11536 

53 92 95 72 6624 8464 6840 9025 5184 8740 

JML 5258 5302 4496 450170 529432 452194 533990 385720 529426 
 

 

2) Menghitung ∑   
  

     

∑  
   ∑    

(∑   )
 
   

 

 

   

 

   

 

           =  529432 –  
(    ) 
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           =  529432 –  
        

  
 

  = 529432 – 521633,283 = 7798,717 

3) Menghitung  ∑    
  

    

∑  
   ∑    

(∑   )
  

   

 

 

   

 

   

 

   = 533990 –  
(    ) 

  
 

            = 533990 –  
        

  
 

            = 533990 – 530400,0755 = 3589,9245 

4) Menghitung ∑      
 
    

∑        ∑    

 

   

 

   

 
(∑   )(∑   )

 
   

 
   

 
  

        = 529426   
(    )(    )

  
 

                 = 529426 – 
        

  
 

        = 529426 – 525998,4151 = 3427,5849 

5) Menghitung  ∑   
 
       

∑     ∑   

 

   

 

   

 
(∑   )(∑  ) 

   
 
   

 
 

             = 450170 – 
(    )(    )

  
 

             = 450170 – 
        

  
 

             = 450170 – 446037,1321 = 4132,8679 
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6) Menghitung ∑   
 
       

∑     ∑   

 

   

 

   

 
(∑   )(∑  ) 

   
 
   

 
 

             = 452194 – 
(    )(    )

  
 

    =  452194 – 
        

  
 

    = 452194 – 449769,6604 = 2424,3396 

7) Menghitung    

   = 
(∑   

  
   )(∑   

 
    )   (∑   

 
    )(∑   

 
     )

(∑   
  

   )(∑   
  

   )   (∑   
 
     )

 

     = 
(        )(         ) – (         )(         )

(        )(         )   (         ) 
 

     = 
             –             

            –            
  

     = 
          

           
 

     = 0,291780316 

8) Menghitung b1 

       b1  =  
(∑   

  
   )(∑   

 
    )   (∑   

 
    )(∑   

 
     )

(∑   
  

   )(∑   
  

   )   (∑     
 
   ) 

 

            =  
(         )(         ) – (         )(         )

(        )(         )   (         ) 
 

                                      = 
            –            

            –            
 

= 
           

           
 = 0,401702753 
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9) Menghitung b0 

   
∑        ∑        

 
   ∑   

 
   

 

   

 
 

       
       (           )(    )  (           )(    )

  
 

       
     –             –            

  
 

       
         

  
 

              15,7892017 

10) Mendapatkan model/persamaan regresi linier sederhana 

ˆy   =  b0 + b1x1 + b2x2 

ˆy   =  15,7892017 + 0,401702753 x1 + 0,291780316 x2 

Artinya, semakin tinggi kompetensi pedagogik guru dan sarana 

belajar  maka semakin tinggi tingkat prestasi belajar siswa. 

 Uji signifikansi model 

a) Menghitung nilai SSR 

    

[
 
 
 
 

  ∑      ∑        ∑   

 

   

 

   

 

   ]
 
 
 
 

   
(∑   

   ) 

 
 

  ∑   
                                        

  ∑    
 
                                       

  ∑    
 
                                         

(∑   
   )

 

 
  

(    ) 

  
  

        

  
 = 381396,5283 



135 
 

 
 

SSR      =  (                                    )     

381396,5283 

             = 383764,0873 – 381396,5283 

             = 2367,559 

b) Menghitung nilai SSE 

    ∑  
 

   

   

[
 
 
 
 

  ∑      ∑        ∑   

 

   

 

   

 

   ]
 
 
 
 

 

  ∑   
                                          

  ∑    
 
                                          

  ∑    
 
                                          

SSE  =          (                           

                         ) 

 =         –             

 =  1955,9127 

c) Menghitung nilai SST 

    ∑  
 

   

   
[∑   
   ] 

 
 

                 
[    ] 

  
 

                 
        

  
 

       =         –               =  4323,4717 
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d) Menghitung nilai MSR 

MSR = 
   

  
 

         = 
        

 
 = 1183,7795 

e) Menghitung nilai MSE 

MSE = 
   

  
 

         = 
         

   
 

         = 
         

  
 = 39,118254 

f) Membuat tabel Anova 

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

didapatkan hasil perhitungan tabel Anova sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Tabel Anova (Analysis of Variance) 

Variation 

Source 

Degree 

Freedom (df) 

Sum of Squre 

(SS) 

Mean Square 

Regression 2 SSR = 2367,559 MSR = 1183,7795 

Error 51 SSE = 1955,9127 MSE = 39,118254 

Total 53 SST = 4323,4717  

 

g) Mencari Fhitung  

Uji Overall 

Hipotesis : 

H0 : β1 ≠ 0  Kompetensi pedagogik guru dan sarana belajar tidak 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 
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H1 : β1 = 0 Kompetensi pedagogik guru dan sarana belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Daerah penolakan : 

F hitung = 
   

   
 

         = 
         

         
 = 30,2615628 

h) Mencari Ftabel 

Ftabel = Fα (2;n-3)  =  F0,05 (2;50) = 3,18 

Ftabel = dapat dilihat pada lampiran 31. 

i) Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan di atas, Fhitung  (30,26) > Ftabel 

(3,18) maka Ho ditolak artinya kompetensi pedagogik guru (x1) 

dan sarana belajar (x2) berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa (y). 

11) Menghitung koefisien determinasi (R
2
) 

R
2  

=  
SSR

SST
  x  100% 

R
2  

=  
        

         
  x  100% 

R
2  

=  0,547605989  x  100% 

R
2  

=  54,76059899%  =  54,76%  (dibulatkan) 

Sisa = 100% - 54,76% =  45,24% 
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Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) di atas, 

didapatkan nilai 54,76% artinya kompetensi pedagogik guru (x1) dan 

sarana belajar (x2) berpengaruh sebesar 54,76% terhadap prestasi 

belajar siswa (y) dan sisanya 45,24% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat keadaan sebenarnya mengenai 

pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar siswa di SDN 2 

Tonatan Ponorogo, pengaruh sarana belajar terhadap prestasi belajar siswa di 

SDN 2 Tonatan Ponorogo, serta pengaruh kompetensi pedagogik guru dan sarana 

belajar terhadap prestasi belajar siswa di SDN 2 Tonatan Ponorogo. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel independen (variabel bebas) adalah 

kompetensi pedagogik guru  dan sarana belajar sedangkan yang menjadi variabel 

dependen (variabel terikat) adalah prestasi belajar siswa. Berdasarkan data hasil 

penelitian yang telah dianalisis maka ditarik pembahasan sebagai berikut: 

1. Pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar siswa di SDN 

2 Tonatan Ponorogo 

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti tentang pengaruh 

kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar siswa dari perhitungan 

regresi linier sederhana diperoleh hasil Fhitung sebesar 52,36 kemudian 

dibandingkan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 0,5% yaitu 3,18, dari sini 
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dapat disimpulkan bahwa Fhitung lebih besar dari pada Ftabel sehingga Ho 

ditolak, artinya kompetensi pedagogik guru berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa. 

Berdasarkan pendapat Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya yang 

berjudul Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, kompetensi guru salah satu 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Karena itu, kualitas 

kompetensi guru mempunyai peranan yang penting dalam proses interaksi 

belajar mengajar. Ini berarti berkualitas tidaknya prestasi belajar siswa, 

kompetensi guru ikut menentukan selain ditentukan oleh faktor-faktor 

lainnya seperti lingkungan keluarga, fasilitas, intelegensi dan minat siswa itu 

sendiri sebagai individu.
104

  

Menurut pendapat Nana Sudjana dalam bukunya yang berjudul 

Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa 76,6% hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kompetensi guru, dengan 

rincian; kemampuan guru mengajar memberikan sumbangan 32,43%, 

penguasaan materi pelajaran memberikan sumbangan 32,58% dan sikap guru 

terhadap mata pelajaran memberikan sumbangan 8,60%.
105

 

Selain itu, menurut Imas Kurniasih dan Berlin Sani dalam bukunya 

yang berjudul Sukses Uji Kompetensi Guru, banyak faktor yang menentukan 

suatu sekolah menjadi berkualitas tinggi tetapi berbagai penelitian tentang 

                                                           
104

 Syaiful Bahri Djamarah,  Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru…, 16. 
105

 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar…,42. 
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keefektifan mengajar guru, dapat disimpulkan bahwa guru mempunyai 

pengaruh yang sangat dominan terhadap pencapaian belajar siswa. 

Kompetensi guru dalam hal ini tidak hanya berperan untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa agar lebih aktif dan gairah dalam belajar. Guru 

merupakan sentral dalam proses belajar mengajar. Kehadiran seorang guru 

dalam proses belajar mengajar tidak dapat digantikan fungsinya oleh radio, 

mesin, tape recorder, ataupun oleh komputer yang paling modern. Dengan 

demikian kompetensi guru merupakan salah satu unsur yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan belajar siswa dan yang tidak bisa diabaikan dalam 

pengelolaan proses interaksi belajar mengajar.
106

 

Sedangkan berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
), 

didapatkan nilai sebesar 50,66% yang artinya kompetensi pedagogik guru 

berpengaruh sebesar 50,66% terhadap prestasi belajar siswa di SDN 2 

Tonatan Ponorogo, dan sisanya 49,34% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. 

2. Pengaruh sarana belajar terhadap prestasi belajar di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo 

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti tentang pengaruh sarana 

belajar terhadap prestasi belajar siswa dari perhitungan regresi linier 

sederhana diperoleh hasil Fhitung sebesar 31,08 kemudian dibandingkan 

dengan Ftabel pada taraf signifikansi 0,5% yaitu 3,18, dari sini dapat 

                                                           
106

 Imas Kurniasih & Berlin Sani, Sukses Uji Kompetensi Guru…, 73-74. 
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disimpulkan bahwa Fhitung lebih besar dari pada Ftabel sehingga Ho ditolak, 

artinya sarana belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan pendapat Tulus Tu’u dalam bukunya Peran Disiplin 

Pada Perilaku dan Prestasi Siswa, apabila sekolah berhasil menciptakan 

suasana kondusif bagi pembelajaran, hubungan dan komunikasi per orang di 

sekolah berjalan baik, metode pembelajaran aktif-interkatif, sarana 

penunjang cukup memadai, siswa tertib disiplin. Maka, kondisi kondusif 

tersebut mendorong siswa saling berkompetensi dalam pembelajaran. 

Keadaan ini diharapkan membuat hasil belajar siswa akan lebih tinggi.
107

 

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, seperti: faktor sarana 

sekolah, misalnya: gedung, ruangan, meja kursi, buku-buku, jika kurang 

memadai, akan mengganggu hasil belajar.
108

 

Sedangkan berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
), 

didapatkan nilai sebesar 37,87% yang artinya sarana belajar berpengaruh 

sebesar 37,87% terhadap prestasi belajar siswa di SDN 2 Tonatan Ponorogo, 

dan sisanya 62,13% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

 

 

                                                           
107

  Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa…, 81. 
108

 Ibid., 84. 
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3. Pengaruh kompetensi pedagogik guru dan sarana belajar terhadap prestasi 

belajar siswa di SDN 2 Tonatan Ponorogo 

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti tentang pengaruh 

kompetensi pedagogik guru dan sarana belajar terhadap prestasi belajar 

siswa dari perhitungan regresi linier berganda diperoleh hasil Fhitung sebesar 

30,26 kemudian dibandingkan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 0,5% 

yaitu 3,18, dari sini dapat disimpulkan bahwa Fhitung lebih besar daripada 

Ftabel sehingga Ho ditolak, artinya kompetensi pedagogik guru dan sarana 

belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Sedangkan berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
), 

didapatkan nilai sebesar 54,76% artinya kompetensi pedagogik guru dan 

sarana belajar berpengaruh sebesar 54,76% terhadap prestasi belajar siswa di 

SDN 2 Tonatan Ponorogo, dan sisanya 45,24% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain seperti: kecerdasan, bakat, minat dan perhatian, cara belajar, 

lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah.
109

 

Jadi, ketika seorang siswa gagal dalam studi atau kurang baik hasil 

belajarnya atau prestasinya, belum tentu karena tidak pandai atau bodoh. 

Kegagalan atau kurang baiknya hasil belajar atau prestasi siswa dapat terjadi 

karena faktor-faktor tersebut.
110

 

 

                                                           
109

 Ibid., 78-81. 
110

 Ibid., 85. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian tentang pengaruh kompetensi pedagogik guru dan 

sarana belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas II SDN 2 Tonatan 

Ponorogo, dari analisis data dengan menggunakan teknik analisis Regresi Linier 

Sederhana dan Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan data kompetensi pedagogik guru terhadap 

prestasi belajar siswa, maka kompetensi pedagogik guru secara signifikan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di SDN 2 Tonatan Ponorogo. 

Kemudian diperoleh koefisien determinasi sebesar 50,66%, artinya 

kompetensi pedagogik guru berpengaruh sebesar 50,66% terhadap prestasi  

belajar siswa dan sisanya 49,34% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan data sarana belajar terhadap prestasi belajar 

siswa, maka sarana belajar secara signifikan berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa di SDN 2 Tonatan Ponorogo. Kemudian diperoleh koefisien 

determinasi sebesar 37,87%, artinya sarana belajar berpengaruh sebesar 

37,87% terhadap prestasi belajar siswa dan sisanya 62,13% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 
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3. Berdasarkan hasil perhitungan data kompetensi pedagogik guru dan sarana 

belajar terhadap prestasi belajar siswa, maka kompetensi pedagogik guru dan 

sarana belajar secara signifikan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

di SDN 2 Tonatan Ponorogo. Kemudian diperoleh koefisien determinasi 

sebesar 54,76%, artinya kompetensi pedagogik guru dan sarana belajar  

berpengaruh sebesar 54,76% terhadap prestasi belajar siswa dan sisanya 

45,24% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti: kecerdasan, bakat, minat 

dan perhatian, cara belajar, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah.
111

 

 

B. Saran 

Beberapa saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya 

adalah: 

1. Bagi sekolah 

Bagi sekolah hendaknya menciptakan suasana yang nyaman dan tenang serta 

dapat memberikan sarana dan prasarana yang lengkap dan baik sehingga 

dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

2. Bagi siswa  

Hendaknya siswa selalu belajar dengan rajin dan memperbaiki diri agar 

mampu mendapatkan prestasi belajar yang maksimal.  

 

 

                                                           
111

 Ibid., 78-81. 
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3. Bapak/ibu guru 

Diharapkan guru selalu berperan aktif dalam membimbing pembelajaran dan 

melakukan perubahan cara mengajar dan metode mengajar agar 

pembelajaran berjalan dengan aktif dan menyenangkan sehingga 

menghasilkan prestasi belajar yang maksimal. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk 

melakukan pembaharuan menyikapi masalah prestasi belajar, dan 

diharapkan dapat meneliti faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar 

siswa yang belum pernah diteliti sebelumnya sehingga mendapatkan hasil 

penelitian yang berbeda. 
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