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ABSTRAK 

 

Arrosit, Ahmad Ma’ruf Muzaidin. 2018. Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan 

Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Di SMA 

Bakti Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M. Ag. 

 

Kata kunci: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Pedagogik dan Hasil Belajar. 

Figur guru merupakan sorotan pertama ketika berbicara tentang masalah 

pendidikan, karena guru selalu terkait dalam segala komponen maupun sistem 

pendidikan.  Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, 

khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat 

menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan hasil 

belajar. Hubungan guru yang kompeten dengan siswa akan berdampak dengan hasil 

belajar siswa. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan signifikan tanpa didukung guru yang 

professional. Berdasarkan keadaan di atas, di dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV bagian kesatu: 

kualitatif, kompetensi, dan sertifikasi pada pasal 10 adalah: Kompetensi guru 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi 

Kepribadian Guru dengan Hasil Belajar Siswa Di SMA Bakti Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018.(2) Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru 

dengan Hasil Belajar Siswa Di SMA Bakti Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.(3) 

Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Pedagogik 

Guru dengan Hasil Belajar Siswa Di SMA Bakti Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif 

yang bersifat regresi. Adapun teknik analisis data digunakan rumus statistik regresi 

menggunakan bantuan software SPSS (Statistical Product and Service Solutions). 

Dari analisis dan penelitian dapat disimpulkan: (1) Berdasarkan analisis data 

yang telah ada dapat diketahui nilai Fhitung>Ftabel yaitu 574.512 > 0,355 artinya 

variabel X1, yaitu :kompetensi kepribadian guru mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa (2) Berdasarkan analisis data yang telah ada 

dapat diketahui nilai Fhitung>Ftabel yaitu 23.099 > 0,355 artinya variabel X2, yaitu : 

kompetensi pedagogik guru mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar siswa. (3) Berdasarkan analisis data yang telah ada dapat diketahui bahwa 

nilai Fhitung>Ftabel yaitu 286.203 > 0,355 artinya variable independen X1 dan X2 yaitu 

kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogik guru secara signifikan 

berpengaruh terhadap variable dependen  y yaitu hasil belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu factor utama 

penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan.Itulah sebabnya setiap adanya 

inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya 

manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan selalu bermuara pada faktor 

guru. 

Demikian pula dalam upaya membelajarkan siswa guru dituntut memiliki 

peran professional sehingga mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang 

efektif. Selain itu peran guru juga menentukan keberhasilan peserta didik, 

terutama dalam  proses belajar mengajar.  

Agar dapat mengajar efektif, guru harus meningkatkan kesempatan belajar 

siswa (kuantitas) dan meningkatkan mutu (kualitas) mengajarnya. Kesempatan 

belajar siswa dapat ditingkatkan dengan cara melibatkan siswa secara aktif dalam 

belajar. Mulai dan akhirilah mengajar tepat pada waktunya.Hal ini berarti 

kesempatan belajar makin banyak dan optimal serta guru menunjukkan 

keseriusan saat mengajar sehingga dapat membangkitkan minat/motivasi siswa 

untuk belajar. Makin banyak siswa yang terlibat aktif dalam proses belajar 

mengajarnya, makin tinggi kemungkinan prestasi dan keberhasilan yang 

dicapainya. 
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Bagi guru sendiri keberhasilan tersebut akan menimbulkan kepuasan, rasa 

percaya diri, serta semangat menagajar yang tinggi. Hal ini berarti telah 

menunjukkan sebagian sikap guru professional yang dibutuhkan pada era 

globalisasi dengan berbagai kemajuannya, khususnya kemajuan ilmu dan 

teknologi yang berpengaruh terhadap pendidikan. 

Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya 

yang diselenggarakan  secara formal di sekolah.
89

 Guru adalah salah satu faktor 

pendidikan  yang memilikki peran yang paling stategis. Ditangan guru yang 

cekatan fasilitas dan sarana yang kurang memadai dapat diatasi, tetapi sebaliknya 

sarana yang canggih tidak banyak memberi manfaat di tangan guru yang kurang 

cekatan.  Selain itu di sisi lain, guru dalam pandangan masyarakat menempati 

kedudukan terhormat sehingga mereka yakin bahwa gurulah yang dapat 

mendidik mereka agar menjadi orang yang berakhlakul karimah. Dalam hal ini, 

guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, tetapi yang 

paling penting adalah bagaimana dia menjadikan pembelajaran sebagai ajang 

pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi anak.
90

  Pekerjaan ini 

tidak biasa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian, maka  untuk 

menjadi guru diperlukan adanya syarat-syarat khusus terutama sebagai guru 

professional harus menguasai betul-betul seluk-seluk di dalam dunia pendidikan 

dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan 

                                                           
89

 E. Mulyana, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), 5. 
90

Ibid., 118. 
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melalui masa pendidikan tertentu.
91

 Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun 

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan 

sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang professional dan 

berkualitas.
92

 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  No. 20/2003 

disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar widyaiswara, tutor, instruktor, 

fasilitator, dan sebutan yang lain sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyeleggarakan pendidikan.
93

  Sedangkan dalam Undang-

Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik 

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah.
94

 Selain itu juga pada Undang-Undang  No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen,  Bab IV bagian kesatu: kualitatif, kompetensi, dan sertifikasi 

pada pasal 8 adalah Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan nasional.
95

 

                                                           
91

Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 1990), 

4-5. 
92

Mulyana, Standar Kompetensi ..., 5. 
93

 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru (Ponorogo: STAIN Press, 2011), 12. 
94

 Uyoh Sadullah, Dkk, Pedagogik (Bandung: UPI PRESS, 2006), 125. 
95

Farida Sarimaya, Sertiifikasi Guru Apa, Mengapa dan Bagaimna? (Bandung: 

YRAMAWIDYA), 119. 
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Sebagai tenaga profesional, guru memiliki visi dan tugas yang sangat berat. 

Kududukan guru sebagai tenaga professional mempunyai visi terwujudnya 

penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme untuk 

memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh 

penidikan yang bermutu. Sesuai dengan tugas profesionalnya setiap guru dituntut 

untuk menguasai kompetensi yang disyaratkan baik dalam bidang kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik. Dengan demikian dalam proses belajar mengajar, 

dari segi materi, kesiapan dan kesediaan guru dalam menghadapi berbagai 

macam masalah yang akan muncul berkaitan dengan profesinya, maka faktor 

perilaku seorang guru akan sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan 

peserta didiknya dalam rangka memahami sebuah materi yang diajarkannya.
96

 

Dalam interaksi belajar konsep proses belajar mengajar (PBM) dapat dilihat 

dari aspek-aspek sebagai berikut: 1) guru membuat persiapan mengajar yang 

sistematis; 2) cara penyampaian materi oleh guru; 3) penggunaan waktu selama 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar; 4) motivasi murid dan guru; 5) 

hubungan interaktif antara guru dengan siswa di dalam kelas. Untuk membentuk 

kualitas yang baik dalam proses belajar mengajar, maka seorang guru diwajibkan 

memiliki kompetensi-kompetensi yang dapat membantunya dalam melakukan 

tuags sebagai guru profesional.
97

 

                                                           
96

 Ulum, Demitologi Profesi …, 16. 
97

 Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa (Bogor: Ghalia 

Indonesia,2010), 44. 
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Kualitas pendidikan dapat ditentukan oleh bagaimana pelayanan proses 

belajar mengajar dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas. Proses belajar 

mengajar merupakan suatu proses yang bersifat kompleks dan dinamis yang 

dilakukan oleh guru dan peserta didik dengan bantuan sumber belajar serta 

dilaksanakan pada lingkungan pendidikan.
98

  Proses belajar dan hasil belajar para 

peserta didik ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, dan 

sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing 

mereka. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar 

yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, 

sehingga belajar para peserta didik berada pada tingkat optimal.
99

 

Untuk menjadi guru yang kompeten, seorang pendidik diwajibkan untuk 

memiliki kompetensi,
100

 baik yang mencankup pengetahuan, ketrampilan, sikap, 

dan nilai yang dimiliki seorang guru yang terkait dengan profesinya yang dapat 

direpresentasikan dalam amalan dan kinerja guru dalam mengelola pembelajaran 

di sekolah.
101

Di dalam konteks ini kompetensi adalah serangkaian tindakan 

dengan penuh rasa tanggung jawab yang harus dipunyai seseorang sebagai 

persyaratan untuk dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya.
102

 

Kompetensi seorang pendidik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

                                                           
98

Ibid., 44. 
99

 Oermar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), 36. 
100

 A. Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 

73. 
101

 Mulyana, Standar Kompetensi …, 32. 
102

 Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan …, 73. 
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Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV bagian 

kesatu: kualitatif, kompetensi, dan sertifikasi pada pasal 10 adalah: Kompetensi 

guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian kompetensi social, dan kompetensi professional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi.
103

 Kompetensi kepribadian ialah 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berkenaan dengan pribadi yang arif, 

berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik.Kompetensi sosial ialah 

kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan semua 

pihak termasuk peserta didik, dan kompetensi profesional ialah kemampuan guru 

dalam menunjukkan keahliannya sebagai guru profesional.
104

Kompetensi guru 

dalam mengelola pembelajaran perlu mendapat perhatian yang serius.Hal ini 

penting, karena pendidikan di Indonesia dinyatakan kurang berhasil oleh 

sebagian masyarakat dinilai dari aspek pedagogis, dan sekolah lebih Nampak 

mekanis sehingga peserta didik cenderung kerdil karena tidak mempunyai 

dunianya sendiri.
105

 

Secara garis besar, ada dua faktor yang mempengaruhi proses dan hasil 

belajar mengajar di kelas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapaun 

yang termasuk faktor internal berupa: faktor psikologis, sosiologis, dan fisiologis 

yang ada pada diri peserta didik dan guru sebagai pelajar dan pembelajar. 

                                                           
103

Farida Sarimaya, Sertiifikasi Guru …, 119. 
104

 Abdul Hadis dan Nurhayati, Manajemen Mutu Pendidikan (Bandung: ALFABETA, 2010), 

22. 
105

 Mulyana, Standar Kompetensi …, 75. 
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Sedangkan yang termasuk kedalam faktor eksternal ialah semuafaktor-faktor 

yang mempengaruhi proses hasil belajar mengajar di kelas selain faktor yang 

bersumber dari faktor guru dan peserta didik, yaitu berupa: masukan lingkungan, 

masukan peralatan, dan masukan eksternal lainnya.
106

 Jadi, inti dari pendidikan 

di sekolah terletak pada proses belajar peserta didik, sedangkan lembaga dan 

komunitas sekolah hanya memberikan kemudahan bagi siswa untuk 

melaksanakan belajarnya.
107

 

Faktor yang berpengaruh paling besar terhadap proses belajar mengajar 

adalah kompetensi guru, sehinga dapat dikatakan bahwa kompetensi guru 

merupakan komponen yang paling penting dalam menentukan keberhasilan 

belajar mengajar, dan juga yang perlu mendapatkan perhatian pertama dan paling 

utama karena di tangan gurulah, pelayanan proses belajar mengajar dapat 

berjalan efektif dan kondusif. 
108

 

Sebagaimana pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di SMA Bakti 

Ponorogo, terlihat perilaku etika, akhlakdan sosialisasi yang tidak sesuai 

layaknya siswa dengan guru seperti berkata tidak sopan, prilaku yang tidak 

sopan, dan siswa yang merendahkan gurunya dan menganggap sebagai temannya 

sendiri selain itu ketika suasana pembelajaran di kelas juga ada yang tidak sesuai 

layaknya siswa dengan gurunya sendiri seperti ketika gurunya lagi 

menyampaikan materi ataupun ketika proses pembelajaran menjadi tidak 

                                                           
106

Hadis dan Nurhayati, Manajemen Mutu …, 100. 
107

 Sopiatin, Manajemen Belajar …, 24. 
108

Ibid., 107. 
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maksimal.Memang benar masalah seperti ini di setiap sekolah pasi ada.Peneliti 

sempat berfikir, ini yang belum sesuai itu apa saja, mengapa terjadi seperi ini 

terlebih di SMA/SMK/MA sederajat. Bila di bicarakan disini siapa yang belum 

sesuai, siswa atau gurunya.Banyak dan beraneka ragam jawaban dari kejadian 

seperti ini.Bila kejadian ini berkelanjutan terus, bagaimana hasil belajar 

siswa.Memang benar kejadian ini siswa bisa dikatakan yang bersalah, akan tetapi 

bila dilihat dari macam-macam factor yang mempengaruhi hasil belajar, baik dari 

factor internal dan eksternal. Dan factor eksternal itu selain dari 

lingkungan/masyarakat, orang tua, serta guru pun juga termasuk di dalamnya.
109

 

Setiap guru ataupun dosen harus memiliki undang-undang tentang guru dan 

dosen, yang didalamnya berisi tentang kompetensi guru, yang mencangkup dari 

empat aspek kompetensi guru seperti kompetensi pedagogic, kompetensi 

kepribadian dan kompetensi professional.Dari keempat itu peneliti ingin 

melakukan penelitian tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogic 

guru yang dimana kepribadian atau akhlak serta penguasaan pembelajaran itu 

paling diutamakan. Karena akhlak tanpa pengetahuan akan sia-sia, begitupun 

pengetahuan tanpa akhlak tidak ada gunanya. 

 

 

                                                           
109

 Hasil Observasi Pengamatan di SMA BAKTI PONOROGO, 09 Oktober 2017 – 09 

November 2017 
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Berangkat dari pengalaman peneliti sendiri, teori dan kenyataan yang ada 

sekarang ini. Peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian tentang 

Kompetensi Kepribadian Guru dan Kompetensi Pedagogik Guru di SMA BAKTI 

Ponorogo. 

Dengan mempertimbangkan bahwa SMA BAKTI Ponorogo tersebut masih 

banyak kekurangan dan penyimpangan  yang ada terkait dengan kompetensi-

kompetensi tersebut. Jadi perlu diungkap bagaimana pengaruhnya terhadap hasil 

belajar yang terjadi pada sekarang ini. Dengan demikian, maka peneliti 

bermaksud mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul 

“PENGARUH KOMPETENSI KEPRIBADIAN DAN KOMPETENSI 

PEDAGOGIK GURU TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X DI 

SMA BAKTI PONOROGO TAHUN AJARAN 2017/2018” 

 

B. Batasan Masalah 

Banyaknya faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindak lanjuti 

dalam penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya 

berbagai keterbatasan yang ada baik waktu, dana, mau pun jangkauan penulis, 

dalam penelitian ini tidak semua dapat ditindak lanjuti. Dalam penelitian ini 

Subjek penelitiannya adalah Guru, dengan membatasi pada hasil belajar siswa 

kelas X dan lokasinya dibatasi hanya di SMA BAKTI Ponorogo. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis ingin 

menguraikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan kompetensi kepribadian guru terhadap 

hasil belajar Siswa kelas Xdi SMA BAKTI PONOROGO Tahun Ajaran 

2017/2018? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan kompetensi pedagogik guru terhadap hasil 

belajar Siswa kelas Xdi SMA BAKTI PONOROGO Tahun Ajaran 

2017/2018? 

3. Apakah berpengaruh kompetensi kepribadian dan kompetensi 

pedagogikguru terhadap hasil belajar Siswa kelas Xdi SMA BAKTI 

PONOROGO Tahun Ajaran 2017/2018? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan kompetensi kepribadian 

guru terhadap hasil belajar Siswa kelas Xdi SMA BAKTI PONOROGO 

Tahun Ajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan kompetensi pedagogik 

guru terhadap hasil belajar Siswa kelas Xdi SMA BAKTI PONOROGO 

Tahun Ajaran 2017/2018. 
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3. Untuk mengetahui adanya berpengaruh kompetensi kepribadian dan 

kompetensi pedagogikguru terhadap hasil belajar Siswa kelas Xdi SMA 

BAKTI PONOROGO Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada atau tidaknya 

pengaruh kompetensi kepribadian guru dan kompetensi pedagogikguru 

terhadap hasil belajar siswa. 

b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil 

penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai 

pengaruh kompetensi kepribadian guru dan kompetensi pedagogikguru 

terhadap hasil belajar siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti, sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penalaran, 

ilmu pengetahuan dan perpaduan ilmu yang diterima dibangku kuliah 

dengan kenyataan di lapangan, khususnya kompetensi kepribadian dan 

kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar siswa kelas Xdi SMA 

BAKTI Ponorogo. 
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b. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi sekolah (Kepala Sekolah) dalam mengetahui 

kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogik guru terhadap hasil 

belajar siswa kelas Xdi SMA BAKTI Ponorogo. 

c. Bagi Guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

1) Mendorong untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam proses 

belajar mengajar. 

2) Menumbuhkan wawasan berfikir dalam belajar mengajar. 

3) Meningkatkan kualitas dalam belajar mengajar 

d. Bagi siswa, diharapakan dapat meningkatkan potensi dan prestasi 

belajar dalam pembelajaran. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk mempermudah pembaca 

menelaah isi kandungan yang ada dalam laporan penelitian. Penelitian ini terdiri 

dari lima bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran 

tentang yang akan dilakukan yang meliputi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 
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Bab kedua, landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka 

berfikir, pengajuan hipotesis,.Landasan teori dalam penelitian ini memuat tentang 

pengaruh kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogik guru terhadap mutu 

hasil belajar siswa. 

Bab ketiga, metode penelitian.Berisi rancangan penelitian, populasi, sampel, 

instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab keempat, hasil penelitian, berisi gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotetis), pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima, penutup.Berisi kesimpulan dan saran.Bab ini berfungsi 

mempermudah pembaca dalam mengambil inti sari dari penelitian ini. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah  Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil seleksi di perpustakaan IAIN Ponorogo ada judul yeng 

bertema tentang kompetensi guru, khususnya kompetensi kepribadian, 

kompetensi pedagogic, dan kompetensi profesional, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, Oleh Ika Nur Octaviani (210310146) Fakultas Tarbiyah Jurusan 

Pendidikan Agama Islam. “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dan Kompetensi 

Profesional Guru Terhadap Mutu Proses Belajar Mengajar PAI Di Kelas X SMA 

Negeri 1 Pulung”. Dengan kesimpulan, antara lain: a) Ada kolerasi yang 

signifikan antara kompetensi pedagogik guru PAI dengan mutu proses belajar 

mengajar di kelas X SMA Negeri 1 Pulung sebesar 0,1829. b) Ada kolerasi yang 

signifikan antara kompetensi profesional guru PAI dengan mutu proses belajar 

mengajar di kelas X SMA Negeri 1 Pulung sebesar 0,2827. c) komperensi 

pedagogik dan kompetensi profesional guru berpengaruh terhadap mutu proses 

belajar mengajar di kelas X SMA Negeri 1 Pulung sebesar 11,3244 dan sisanya 

dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

 

Kedua, Oleh Moh. Afuk Zamroni (243062085) Fakultas Tarbiyah Jurusan 

Pendidikan Agama Islam. “Studi Kolerasi Kepribadian Guru Dengan 
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Kompetensi Pedagogik Guru di MTSN Ngunut Babadan Ponorogo”. Dengan 

Kesimpulan antara lain: a) Kepribadian guru MTSN Ngunut Babadan Ponorogo 

adalah cukup. Hal ini dapat diketahui dari 4 orang guru (9.1%) dalam kategori 

kurang, dalam kategori cukup adalah sebanyak 36 orang guru (81.8%) dan yang 

mempunyai kepribadian baik sebanyak guru (9.1%). b) Kompetensi pedagogic 

guru MTSN Ngunut Ponorogo adalah cukup, hal ini dapat diketahui bahwa 

sebanyak 6 orang guru (13.6%) dalam kategori rendah, dalam kategori cukup 

adalah 33 orang guru (75%), dan yang mempunyai kategori tinggi adalah 

sebanyak 5 orang (11.5%). c) Ada kolerasi positif yang signifikan antara 

kepribadian guru dengan kompetensi pedagogic guru di MTSN Ngunut 

Ponorogo. Hal ini diketahui bahwa oo >ot baik dari pada taraf 5% ataupun 1%. 

Hubungan kolerasi positif berarti hubungannya bersifat searah, maksudnya 

hubungan antara kompetensi kepribadian guru dan kompetensi pedagogik guru 

menunjukkan arah yang sama. Jika kompetensi kepribadian meningkat 

(bertambah) maka kompetensi  profesional juga mengalami peningkatan. 

Sebaliknya, apabila kompetensi kepribadian menurun (berkurang) maka 

kompetensi pedagogik juga akan menurun. 

Perbedaan antara kedua penelitian skripsi tersebut dengan penelitian ini 

adalah dalam dua skripsi tersebut hanya membahas mengenai kompetensi guru 

dengan mutu proses belajar mengajar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti mengenai kompetensi guru dengan hasil belajar. 
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B. Landasan Teori 

1. Kajian tentang Kompetensi Pedagogik Guru dan Kompetensi 

Kepribadian Guru 

a. Pengertian Kompetensi 

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menurut Em Zul Fajr & 

Ratu Aprilia Senja yang dikutip oleh Mulyana A. Z menyatakan bahwa, 

kompetensi adalah kewenangan untuk mengambil keputusan atau 

bertindak. Menurut Prof. Dr. Yusuf Hadi Miarso MSc. yang dikutip oleh 

Mulyana A. Z,  menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan 

seseorang untuk melaksanakan tugas.
110

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Moch. 

Uzer Usmankompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk 

menentukan atau memutuskan sesuatu hal.
111

 

Direktoriat tenaga kependidikan Nomor 20 tahun 2003 tentang 

standar kompetensi guru meliputi empat komponenyang dikutip oleh 

Martinis Yamin, yaitu:
112

 

1)    Pengelolaan pembelajaran,  

2)    Pengembangan potensi,  

3)    Penguasaan akademik,  

                                                           
110

 Mulyana A.Z, Rahasia Menjadi Guru Hebat Memotivasi Diri Menjadi Guru Luar Biasa 

(Jakarta: PT Grasindo, 2010), 110. 
111

Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru …, 14. 
112

 Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru (Jakarta: Gaung Persada Press, 

2010), 5. 
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4)    Sikap kepribadian. 

Menurut UUGD No. 14/2005 Pasal 10 dan PP No. 19/2005 Pasal 28 

ayat 3yang dikutip oleh Jamil Suprihatiningrum menyatakan guru wajib 

memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogic, kepribadian, 

social, dan profesionalyang diperoleh melalui pendidikan profesi.
113

 

Sedangkan Johson yang dikutip oleh Martinis Yamin 

menggambarkan kompenen kompetensi guru mencangkup; performansi 

pengetahuan, keterampilan, proses, penyesuaian diri, sikap, nilai dan 

apresiasi.
114

 

Dengan gambaran pengertian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa 

kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam 

melaksanakan profesi keguruannya.
115

 

Menurut Oemar Hamalik yang dikutip oleh Abd. Rahman Getteng, 

mengemukakan pentingnya kompetensi guru sebagai berikut:
116

 

1) Alat seleksi penerimaan guru. 

2) Pembinaan guru. 

3) Penyusunan kurikulum. 

4) Hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa. 

                                                           
113

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi 

Guru (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA: 2013), 100. 
114

 Martinis Yamin, Standarisasi Kinerja …, 4. 
115

 Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 14 
116

Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika (Yohyakarta: Grha Guru, 

2013), 32 
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 Menurut Wina Sanjana yang dikutip oleh Abd. Rahman Getteng, 

mengemukakan bahawa guru sebagai jabatan professional diharapkan 

bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah harus memiliki 

kompetensi-kompetensi yang ditetapkan dalam undang-undang.
117

 

 Kompetensi seorang pendidik sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, Bab IV bagian kesatu: kualitatif, kompetensi, dan sertifikasi 

pada pasal 10 adalah: Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi.
118

 

 Dari keempat kompetensi tersebut peneliti akanmenjelaskan dua 

kompetensi yang terkait dengan judul peneliti. Diantaranya kompetensi 

kepribadian dan kompetensi pedagogic guru. 

b. Kompetensi Kepribadian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  kompetensi 

adalah kewenangan (kekuasaan untuk menentukan (memutuskan 

sesuatu), sedangkan kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada 

sikap seseorang atau suatubangsa yang membedakannya dari orang atau 

                                                           
117

Ibid., 32 
118

Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru …, 119. 
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bangsa lain.
119

 Dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian 

adalah kewenangan untuk menentukan sesuatu berdasarkan sifat hakiki 

yang tercermin pada sikap seseorang. 

Menurut Syamsu Yusuf yang dikutip oleh Chaerul Rochman, istilah 

kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yakni 

personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa latin yakni dari 

person yang berarti kedok atau topeng dan personae yangberarti 

menembus. Personae biasanya digunakan oleh para pemain sandiwara 

pada zaman kuno untuk memerankan suatu karakter pribadi tertentu.
120

 

Dalam istilah bahasa arab, menurut T Fuad Wahab yang dikutip 

oleh Chaerul Rochman, kepribadian sering ditunjukkan dengan istilah 

sulukiyyah(perilaku), khulqiyyah (akhlak), infi’aliyyah (emosi), al-

jasadiyyah (fisik), al-qadarah (kompetensi), muyul (minat).
121

 

Sedangkan dalam terminologi, menurut Muhammad Abdul Khalik 

yang dikutip oleh Chaerul Rochman, menyebutkan bahwa yang disebut 

dengan kepribadian (syakhghiyyah) adalah majmu‟ah ash-shifah ash-

shifah al-„aqliyyah wa al-khulqiyyah al-lati yamtazu biha ash-syakhshu‟ 

                                                           
119

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 584 dan 895. 
120

 Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian guru: 

Menjadi Guru yang Dicintai dan Diteladani oleh Siswa (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 31. 
121

Ibid., 32. 
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„an ghirih (sekumpulan sifat yang bersifat akhlak dan perilaku yang 

dapat membedakan seseorang dengan orang lain.)
122

 

Kompetentensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik, dan beraklhak mulia. (Standar Nasional Pendidikan, 

penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir b). Dengan demikian para guru harus 

memiliki sikap kemandirian yang mantap, sehingga mampu menjadi 

sumber inspirasi bagi peserta didik. Guru harus menjadi tri-pusat, seperti 

ungkapan Ki Hajar Dewantoro “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya 

Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”. Di depan memberikan teladan, di 

tengah memberikan karsa, dan di belakang memberikan dorongan atau 

motivasi.
123

 

Kompetensi kepribadian memiliki ciri khas atau karakter antara 

lain:  

1) Pribadi yang disiplin, 

2) Pribadi yang jujur dan adil,  

3) Pribadi berakhlak mulia,
124

 

4) Pribadi teladan, 

5) Pribadi yang mantap, 

                                                           
122

Ibid., 33. 
123

 Mulyadi, CLASSROOM MANAGEMENT Mewujudkan Suasana Kelas yang 

Menyenangkan bagi Siswa (Malang: UIN-Malang Pres, 2009), 76. 
124

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

(Jakarta: Kata Pena, 2017), 53. 
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6) Pribadi yang stabil,
125

 

7) Pribadi yang dewasa,
126

 

8) Pribadi yang arif dan penyabar,
127

 

9) Pribadi berwibawa,
128

 

10) Pribadi yang memiliki rasa percaya diri.
129

 

Dilihat dari aspek psikologi kompetensi kepribadian guru 

menunjukkan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian, 

antara lain:  

1) Disiplin, yaitu: kunci kesuksessan seseorang, termasuk guru;  

2) Jujur dan adil, yaitu: kesetiaan kepada kebaikan dan selalu 

berpegang dalam kebenaran;  

3) Akhlak mulia dan teladan, yaitu: prilaku yang baik dan benar serta 

menjadi teladan (contoh) bagi peserta didik;
130

 

4) Mantap dan stabil, yaitu: memiiki konsistensi dalam bertindak 

sesuai norma hukum, nurma social, dan etika yang berlaku;
131

 

5) Dewasa, berarti: menampilkan kemandirian dalam bertindak 

sebagai pendidik dan memiliki etos kerja.
132

; 

                                                           
125

 Chaerul Rochman, Pengembangan Kompetensi Guru …, 43. 
126

Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru …, 18. 
127

 Chaerul Rochman, Pengembangan Kompetensi Guru …, 72. 
128

 Martinis Yamin, Standarisasi Kinerja …, 8. 
129

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

53. 
130

 Chaerul Rochman, Pengembangan Kompetensi Guru …, 43-56. 
131

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

ALFABETA, 2013), 33. 
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6) Arif dan bijaksana, yaitu: tampilannya bermanfaat bagi peserta 

didik, sekolah dan masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan 

dalam berfikir dan bertindak.
133

; 

7) Berwibawa, yaitu: memiliki perilaku yang berpengaruh positif 

terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani;
134

 

8) Percaya diri atau optimis, yaitu: keadaan seseorang yang mampu 

mengendalikan serta menjaga keyakinan.
135

 

Niat pertama dan utama seorang guru bukanlah berorientasi pada 

dunia, tetapi akherat.Yaitu, niat untuk beribadah kepada Allah. Dengan 

niat ikhlas, maka guru akan bertindak sesuai dengan norma agama dan 

menghadapi segala permasalahan dengan sabar karena mengharap ridho 

Allah SWT.
136

 

Menurut E. Mulyasa yang dikutip oleh Chaerul Rochman, sebagai 

teladan, guru memiliki kepribadian yang dapat dijadikan idola. Seluruh 

kehidupannya adalah figure yang paripurna, karena kepribadian guru 

memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, 

khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga sangat 

berperan dalam membentuk pribadi siswa.
137

 

                                                                                                                                                                      
132

 M. Hosnan, Etika Profesi Pendidik (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 77. 
133

 Sagala, Kemampuan Profesional Guru …, 33. 
134

 Sudarwan Danim, Profesionalitas dan Etika Profesi Guru (Bandung: ALFABETA, 2013), 

23. 
135

 Chaerul Rochman, Pengembangan Kompetensi Guru …, 76. 
136

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional …, 108. 
137

 Chaerul Rochman, Pengembangan Kompetensi Guru …, 33. 
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c. Kompetensi Pedagogik 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  kompetensi 

adalah kewenangan (kekuasaan untuk menentukan (memutuskan 

sesuatu),
138

 sedangkan pedagogik adalah ilmu pendidikan; ilmu 

pengajaran; menguasai merupakan salah satu syarat yang penting bagi 

seorang guru.
139

Dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik adalah 

kewenangan untuk mendidik dan menuasai ilmu pelajaran yang 

diterapkan oleh seorang guru. 

 Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan 

dengan pemahaman siswa dan pengelola pembelajaran yang mendidik 

dan dialogis. Secara substansi, kompetensi ini mencangkup kemampuan 

pemahaman terhadap siswa, perencangan siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

 Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan yang dikutip oleh Abdul Hadis, telah 

disebutkan bahwa terdapat empat kompetensi guru, yaitu: kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial. Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

                                                           
138

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 584. 
139

Ibid., 841. 
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pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantab, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik 

dan berakhlak mulia.
140

 

Kompetensi pedagogic merupakan kemampuan seseorang pendidik 

dalam mengelola pembelajaran peserta didik meliputi:
141

 

1) Kemampuan dalam memahami peserta didik, dengan indikator 

antara lain:
142

 

a) Memahami karakteristik perkembangan peserta didik; 

b) Memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta 

didik; 

c) Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dan 

mengenali perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik.  

2) Kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaaran, dengan 

indikator antara lain:
143

 

a) Mampu merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar; 

b) Mampu merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran; 

                                                           
 

140
Abdul Hadis dan Nurhayati, ManajemenMutu Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), 70. 

141
 Imas Kurniasih, Kupas Tuntas Kompetensi …,98. 

142
Ibid., 98. 

143
Nur Irwantoro dan Yusuf Suryana, Kompetensi Pedagogik (Sidoarjo: Genta Grup 

Production, 2016), 22. 
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c) Mampu merencanakan penggunaan media dan sumber 

pengajaran; 

d) Mampu merencanakan pengelolaan kelas; 

e) Mampu merencanakan model penilaian hasil belajar. 

3) Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis, dengan indikator antara lain:
144

 

a) Mampu membuka pelajaran; 

b) Mampu mengelola kegiatan belajar mengajar; 

c) Mampu berkomunikasi dengan siswa;
145

  

d) Mampu mengorganisasi kelas dan menggunakan waktu dengan 

baik; 

e) Mampu melaksanakan penilaian selama proses belajar 

mengajar berlangsung dan pada akhir pelajaran; mampu 

menutup pebelajaran.
146

 

4) Kemampuan dalam mengevaluasi hasil pembelajaran, dengan 

indikator antara lain:
147

 

a) Mampu merancang dan melaksanakan penilaian; 

b) Mampu menganalisis hasil penilaian; 

                                                           
144

Imas Kurniasih, Kupas Tuntas Kompetensi …, 98. 
145

 Nur Irwantoro, Kompetensi Pedagogik …, 389. 
146

 Imas Kurniasih, Kupas Tuntas Kompetensi …, 100. 
147

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional …, 101-103 
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c) Mampu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan kualitas 

pembelajaran selanjutnya. 

5) Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dengan 

indikator antara lain:
148

 

a) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi 

akademik; 

b) Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 

potensi non-akademik 

2. Kajian tentang Hasil Belajar 

a. Hakikat Hasil Belajar 

Menilai pencapaian hasil pembelajaran siswa merupakan tugas 

seorang guru sebagai konsekuensi logis kegiatan pembelajaran yang 

telah selesai. Penilaian (assessment) ini dimaksudkan untuk 

mengetahui dan mengambil keputusan tentang keberhasilan siswa 

dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.Upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui 

peningkatan kualitas sistem penilaiannya.Menurut Djemari 

                                                           
148

Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional …, 32. 
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Maedapi yang dikutip oleh Eko Putro Widoyoko, menyatakan 

bahwakualitas pembelajaran dapat di lihat dari hasil penilainnya.
149

 

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui 

usaha sadar yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada 

perubahan yang positif yang kemudian disebut dengan proses 

belajar.Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil 

belajar siswa. Hasil belajar siswa di kelas terkumpul dalam 

himpunan hasil belajar kelas.Semua hasil belajar tersebut 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar di akhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.
150

 

Menurut Nawawi dalam K. Brahim yang dikutip oleh Ahmad 

Susanto, menyatakan bahwa hasil belajar dapat di artikan sebagai 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.
151
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 Eko Putro Widoyoko, Penilaian Hasil Pembelajaran Di Sekolah (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2014), 1 

 
150

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 3 
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 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah (Jakarta: Prenadamedia 
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Menurut Sudjana uang yang dikutip oleh Nana Sudjana, 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajar.
152

 Selanjutnya menurut 

Warsito yang dikutip oleh Mulyasa E, mengemukakan bahwa hasil 

dari kegiatan belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku ke 

arah positif yang relatif permanen pada diri orang yang belajar.
153

 

Sehubungan dengan pendapat itu, maka Wahidmurni, dkk yang 

dikutip oleh Oemar Hamalik, menjelaskan bahwa seorang dapat 

dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan 

adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut di 

antaranya dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau 

sikapnya terhadap suatu objek.
154

. Jika dikaji lebih mendalam, maka 

hasil belajar dapat tertuang dalam taksonomi Bloom, yakni 

dikelompokkan dalam tiga ranah (domain) yaitu pemahaman 

konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek psikomotor) 

dan sikap siswa.
155

 Sehubungan dengan itu, menurut Gagne yang 

dikutip oleh Sudjana, mengembangkan kemampuan hasil belajar 

menjadi lima macam antara lain:
156

 

                                                           
 

152
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Cet. XV). (Bandung: PT. Ramaja 

Rosdakarya, 2010), 22 

 
153

 Mulyasa E., Kurikulum Yang Disempurnakan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 

125 

 
154

 Oermar Hamalik, Pendidikan Guru …, 18. 
155

 Ahmad Susanto, Teori Belajar …, 6. 

 
156

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil …, 22. 



 
 

33 
 

1) Hasil belajar intelektual merupakan hasil belajar terpenting dari 

sistem lingsikolastik. 

2) Strategi kognitif yaitu mengatur cara belajar dan berfikir 

seseorang dalam arti seluas-luasnya termaksuk kemampuan 

memecahkan masalah. 

3) Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah intensitas emosional 

dimiliki seseorang sebagaimana disimpulkan dari 

kecenderungan bertingkah laku terhadap orang dan kejadian. 

4) Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. 

5) Keterampilan motorik yaitu kecakapan yang berfungsi untuk 

lingkungan hidup serta memprestasikan konsep dan lambang. 

Untuk mengetahui hasil belajar seseorang dapat dilakukan 

dengan melakukan tes dan pengukuran.Tes dan pengukuran 

memerlukan alat sebagai pengumpul data yang disebut dengan 

instrumen penilaian hasil belajar. Menurut Wahidmurni,dkk.yang 

dikutip oleh Sudjana, instrumen dibagi menjadi dua bagian besar, 

yakni tes dan non tes.
157

Selanjutnya, menurut Hamalik, 

memberikan gambaran bahwa hasil belajar yang diperoleh dapat 

diukur melalui kemajuan yang diperoleh siswa setelah belajar 

dengan sungguh-sungguh.Hasil belajar tampak terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan 
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diukur melalui perubahan sikap dan keterampilan.Perubahan 

tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan 

yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.
158

 

Dengan demikian, penilaian hasil belajar mencangkup segala 

hal yang dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang 

diberikan. 

b. Macam-Macam Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan di atas meliputi 

pemahaman konsep (aspek kognitif), ketrampilan proses (aspek 

psikomotor), sikap (aspek afektif). Untuk lebih jelasnya, sebagai 

berikut:
159

 

1) Pemahaman Konsep 

Pemahaman menurut Bloom yang dikutip oleh Ahmad 

Susanto, diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti 

dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman menurut 

Bloom ini adalah seberapa bessar siswa mampu menerima, 

menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru 

kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta 

mengerti apa yang ia baca, yang ia lihat, yang ia alami, atau 
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yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung 

yang ia lakukan. 

Adapun menurut Carin dan Sund yang dikutip oleh Ahmad 

Susanto, pemahaman dapat dikategorikan keberapa aspek, 

dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:  

a) Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan 

dan menginterpretasikan sesuatu;  

b) Pemahaman bukan sekedar mengetahui;  

c) Pemahaman lebih dari sekedar mengetahui;  

d) Pemahaman merupakan suatu proses bertahap yang 

masing-masing tahap mempunyai kemampuan tersendiri, 

seperti: menerjemahkan, menginterpretasikan, ekstrapolasi, 

aplikasi, analisis, sistensis, dan evaluasi. 

2) Keterampilan proses 

Usman dan Setiawati yang dikutip oleh Ahmad 

Susanto,mengemukakan bahwa keterampilan proses merupakan 

keterampilan yang mengarah kepada pembangunan mental, 

fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan 

yang lebih tinggi dalam diri individu siswa. Keterampilan 

berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan 

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil tertentu, 

termasuk kreatifitasnya. 
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Dalam melatih ketrampilan proses, secara bersamaan 

dikembangkan pula sikap-sikap yang dikehendaki, seperti 

kreatifitas, kerjasama, bertanggung jawab, dan berdisiplin 

sesuai dengan penekanan bidang studi yang bersangkutan. 

3) Sikap 

Menurut Lange dalam Azwar yang dikutip oleh Ahmad 

Susanto, sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, 

melainkan mencangkup pula aspek respons fisik. Jadi, sikap ini 

harus ada kekompakan antara mental an fisik secara serempak. 

Jika mental saja yang dimunculkan, maka beum tampak secara 

jelas sikap seseorang yang ditunjukkannya. Selanjutnya, Azwar 

mengungkapkan tentang struktur sikap terdiri atas tiga 

komponen yang saling menunjang, yaitu: komponen kognitif, 

afektif, dan konatif. Komponen kognitif merupakan 

representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap; 

komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut 

emosional; dan komponen konatif merupakan aspek 

kecendrungan berprilaku tertentu sesuai dengan sikap yang 

dimiliki seseorang.  

Sementara menurut Sardiman yang dikutip oleh Ahmad 

Susanto, sikap merupakan kecendrungan untuk melakuan 

sesuatu dengan cara, metode, pola, dan teknik tertentu terhadap 
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dunia sekitarnya baik berupa inividu-individu maupun objek-

objek tertentu. Sikap merujuk pada perbuatan, perilaku, atau 

tindakan seseorang. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor sangat mempengaruhi dalam proses belajar individu 

sehingga menentukan kualitas hasil belajar. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar Menurut Munadi yang dikutip oleh 

Rusman,antara  lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal:
160

 

1) Faktor Internal (faktor dalam): 

Faktor Internal merupakan faktor yang asalnya dari dalam 

diri seseorang atau individu, meliputi sikap juga sifat yang 

melekat pada diri seseorang. Faktor Internal yang 

mempengaruhi hasil belajar dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Faktor Fisiologis. Secara umum kondisi fisiologis/fisik, 

seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah 

dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmanidan 

sebagainya.
161

 Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta 

didik dalam menerima materi pelajaran. 
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b) Faktor Psikologis.
162

 Setiap indivudu dalam hal ini peserta 

didik pada dasarnya memiliki kondisi psikologis yang 

berbeda-beda, tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil 

belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi intelegensi 

(IQ), perhatian, minat,
163

bakat,
164

 motif,
165

 motivasi,
166

 

kognitif dan daya nalar peserta didik.
167

 

2) Faktor Eksternal (faktor luar): 

Faktor Eksternal merupakan faktor yang asalnya dari luar 

diri seseorang atau individu, meliputi lingkungan di sekitar 

termasuk orang-orang terdekat. Faktor Eksternal yang 

mempengaruhi hasil belajar dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Faktor Lingkungan. 

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi terhadap perkembangan dan pembentukkan 

perilaku seseorang atau individu, termasuk dalam belajar. 

Faktor lingkungan dapat mempengurhi hasil belajar. 

Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan alam dan 
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lingkungan social budaya. Lingkungan alam misalnya 

suhu, kelembaban dan lain-lain.
168

 Sedangkan lingkungan 

social budayamenurut teori Gestalt yang dikutip oleh 

Ahmad Susanto seperti sarana prasarana, kompetensi guru, 

kreativitas guru, sumber-sumber belajar, metode serta 

dukungan lingkungan (keluarga, sekolah dan 

masyarakat),
169

pembangunan gedung yang tidak jauh dari 

hiruk pikuk lalu lintas menimbulkan kegaduan suasana, 

pabrik-pabrik yang di dirikan di sekitar sekolah dan lain-

lain. Belajar pada tengah hari di ruangan yang kurang akan 

sirkulasi udara akan sangat berpengaruh dan akan sangat 

berbeda pada pembelajaran pada pagi hari yang kondisinya 

masih segar dan dengan ruangan yang cukup untuk 

bernafas lega.
170

 

b) Faktor Instrumental. 

Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang 

keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan 

hasil belajar yang diharapkan.Faktor-faktor ini diharapkan 

dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan-
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tujuan belajar yang direncanak.
171

 Faktor-faktor 

instrumental ini berupa perangkat keras maupun lunak. 

Contoh dari perangkat keras, yaitu: berbagai sarana 

pembelajaran, aneka prasarana pembelajaran, dan pendidik 

atau pengajar pembelajaran.
172

Sedangkan contoh dari 

perangkat lunak pembelajaran, yaitu materi pembelajaran, 

alat-alat evaluasi, dan kurikulum pembelajaran.
173

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Uma Sekaran dalam bukunya Business Reseach yang dikutip oleh Sugiyono 

mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting.
174

Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran 

bisa menyakinkan sesame ilmuwan, adalah alur-alur pikiran yang logis dalam 

membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan kesimpulan berupa 

hipotesis.Jadi kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan anatar 

variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan 

teori-teori ang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisa kritis dan 

sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel  yang 
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telah diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan 

untuk merumuskan hipotesis.
175

 

Berdasarkan dari landasan teori yang di kemukakan di atas, maka dihasilkan 

kerangka berfikir yang berupa kerangka berfikir  yang berupa kerangka asosiatif: 

Variabel X1 = Kompetensi Kepribadian 

Variabel X2 = Kompetensi Pedagogik 

Variabel Y  = Hasil Belajar Siswa kelas X di SMA BAKTI PONOROGO 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dari landasan teori diatas, kerangka berfikir yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika kompetensi kepribadian tinggi, maka hasil belajar siswa kelas X di 

SMA BAKTI Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018akan baik. 

2. Jika kompetensi pedagogik tinggi, maka hasil belajar siswa kelas X di SMA 

BAKTI Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018akan baik. 
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3. Jika kompetensi kepribadian rendah, maka hasil belajar siswakelas 10 di 

SMA BAKTI Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018akanrendah. 

4. Jika kompetensi pedagogik rendah, maka hasil siswa kelas X di SMA 

BAKTI Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018akanrendah. 

 

D. Hipotesis 

Menurut James E. Greighton, hipotesis adalah merupakan sebuah dugaan 

tentatif atau sementara yang memprediksi situasi yang akan diamati. Sedangkan 

secara umum hipotesis adalah sebagai jawaban sementara yang kebenarannya 

masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari 

tinjauan pustaka.
176

 Karena hipotesis merupakan kebenaran jawaban semtara 

yang masih harus diteliti kembali dengan penelitian lebih lanjut, maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ho = Tidak ada kolerasi yang signifikan kompetensi kepribadian guru 

denganhasil belajar siswa kelas 10 di SMA BAKTI Ponorogo Tahun Ajaran 

2017/2018. 

Ha = Ada kolerasi yang signifikan kompetensi kepribadian guru dengan 

hasil belajar siswa kelas 10 di SMA BAKTI Ponorogo Tahun Ajaran 

2017/2018. 
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2. Ho = Tidak ada kolerasi yang signifikan kompetensi pedagogik guru dengan 

hasil belajar siswa kelas 10 di SMA BAKTI Ponorogo Tahun Ajaran 

2017/2018. 

Ha = Ada kolerasi yang signifikan kompetensi pedagogik guru dengan hasil 

belajar siswa kelas 10 di SMA BAKTI Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018. 

3. Ho = Kompentensi kepribadian dan kompetensi pedagogik guru tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 10 di SMA 

BAKTI Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018. 

Ha = Kompentensi kepribadian dan kompetensi pedagogik guru berpengaruh 

secara signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 10 di SMA BAKTI 

Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian  

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan 

sampel tertentu.Teknik pengambilan sampel dilakukan random, pengumpulan 

data dan menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
177

 Variabel 

dalam penelitian ini, yaitu: 

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

atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (variabel 

terikat). Dalam penelitian ini, variabel independen adalah kompetensi 

kepribadian guru (x1) dan kompetensi pedagogik guru (x2). 

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

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
178

 Variabel dependen 

adalah hasil belajar siswa kelas 10 di SMA BAKTI Ponorogo Tahun Ajaran 

2017/2018 (y). 
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Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi. Regresi 

adalah pola hubungan yang logis antara dua atau lebih variabel dimana salah 

satunya ada yang berlaku sebagai variabel terikat/dependen dan yang lainnya 

menjadi variabel bebas/independen.
179

 Apabila dillihat dari jumlah variabel 

independennya analisis regresi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu analisis regresi 

sederhana dan regresi berganda.
180

 

 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
181

 

Dalam penelitian ini dilakukan di SMA Bakti Ponorogo, dengan 

populasi yaitu siswa kelas X tahun pelajaran 2017/2018 yang terdiri 31 

siswa. 

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 
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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 reprentatif 

(mewakili).
182

Mengingat jumlah populasi kurang dari 100, maka teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel populasi 

(populasi sampling).
183

Yaitu, semua populasi/sensus berhak jadi sampel, 

sebanyak 31 siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati.Secara spesifik semua fenomena yang diamati 

disebut variebel penelitian.Untuk itu maka peneliti-peneliti dalam bidang 

pendidikan, instrument penelitian yang digunakan sering disususn sendiri 

termasuk menguji validitas dan reabilitasnya. Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kompetensi kepribadian guru di SMA BAKTI Ponorogo. 

2. Data tentang kompetensi pedagogik guru di SMA BAKTI Ponorogo. 

3. Data tentang hasil belajar siswa kelas 10 di SMA BAKTI Ponorogo. 
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Untuk pengumpulan data tersebut digunakan angket yang terdiri dari 60 

butir pertanyaan. Dengan rincian untuk angket variabel x1 berjumlah 30 angket, 

variabel x2 berjumlah 30 angket dan variabel y berjumlah -. Adapun instrumen 

pengumpulan data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Kisi-kisi angket untuk guru 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

 
“PENGARUH KOMPETENSI KEPRIBADIAN DAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X DI SMA BAKTI PONOROGO TAHUN 

AJARAN 2017/2018” 

Variabel 

Penelitian 

Indikator  No. Item 

Sebelum 

No. Item 

Sesudah 

Variabel 

Independen (X1): 

Kompetensi 

Kepribadian Guru 

Pribadi yang disiplin 1, 2, 3 1, 3 

Pribadi yang jujur dan adil 4, 5, 6 4, 6 

Pribadi berakhlak mulia 7, 8, 9 7, 8, 9 

Pribadi teladan 10, 11, 12 11, 12 

Pribadi yang mantap 13, 14, 15 13, 14, 15 

Pribadi yang stabil 16, 17, 18 16, 17, 18 

Pribadi yang dewasa 19, 20, 21 19, 20, 21 

Pribadi yang arif dan penyabar 22, 23, 24 22, 23, 24 

Pribadi berwibawa 25, 26, 27 25, 27 

Pribadi yang memiliki rasa percaya diri 28, 29, 30 28, 29 

 

Variabel 

Independen (X2): 

Kompetensi 

Pedagogik Guru 

Memahami karakteristik perkembangan 

peserta didik 

1, 2 1 

Memahami prinsip-prinsip 

perkembangan kepribadian peserta didik 

3, 4 3, 4 

Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal 

peserta didik dan mengenali perbedaan 

potensi yang dimiliki peserta didik. 

5, 6 6 

Mampu merencanakan pengelolaan 

kegiatan belajar mengajar 

7, 8 7, 8 

Mampu merencanakan pengorganisasian 

bahan pembelajaran 

9, 10 9, 10 

Mampu merencanakan penggunaan 

media dan sumber pengajaran 

11, 12 11, 12 
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Mampu merencanakan pengelolaan kelas 13, 14 13, 14 

Mampu merencanakan model penilaian 

hasil belajar. 

15, 16 15, 16 

Mampu membuka pelajaran 17 17 

Mampu mengelola kegiatan belajar 

mengajar 

18 18 

Mampu berkomunikasi dengan siswa 19  19 

Mampu mengorganisasi kelas dan 

menggunakan waktu dengan baik 

20, 21 20, 21 

Mampu melaksanakan penilaian selama 

proses belajar mengajar berlangsung dan 

pada akhir pelajaran; mampu menutup 

pebelajaran 

22 22 

Mampu merancang dan melaksanakan 

penilaian 

23 23 

Mampu menganalisis hasil penilaian 24 24 

Mampu memanfaatkan hasil penilaian 

untuk perbaikan kualitas pembelajaran 

selanjutnya. 

25, 26 25 

Memfasilitasi peserta didik untuk 

mengembangkan potensi akademik 

27, 28  27, 28 

Mampu memfasilitasi peserta didik 

untuk mengembangkan potensi non-

akademik 

29, 30 

 

 

29  

Variabel Dependen 

(Y): Hasil Belajar 

Siswa 

Pemahaman konsep (aspek kognitif) Hasil Belajar 

Siswa UTS  

 

Keterampilan proses (aspek psikomotor) 

Sikap siswa (aspek afektif) 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Disamping perlu menggunakan metode yang tepat, peneliti juga perlu 

memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan.Penggunaan teknik dan 

alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperbolehkannya data yang 

objektif.Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

adalah angket. 
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1. Angket 

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang 

digunakan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner seperti halnya 

interview, dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang orang lain. 

Keuntuntungan dari angket antara lain:
184

 

1) Responden menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan 

dengan peneliti atau penilai, dan waktu relative lama, sehingga 

objektivitas dapat terjamin,  

2) Informasi atau data terkumpul lebih mudah karena itemnya homogen,  

3) Dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari jumlah responden yang 

besar yang dijadikan sampel.  

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk memperoleh data tentang 

kompetensi kepribadian guru di SMA Bakti Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018 dan tentang kompetensi kepribadian guru di SMA Bakti 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Dalam pelaksanaannya angket diberikan kepada siswa kelas X di SMA 

Bakti Ponorogo untuk dijawab dan diisi sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

 

                                                           
184
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Skala yang digunakan adalah skala Likert yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

tentang fenomena sosial.
185

 Dalam penelitian ini telah ditetapkan secara 

spesifik oleh penelitI, yang selanjutnya disebut dengan variabel penelitian 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini asalah skala likert yaitu 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomrna sosial.Dengan skala likert yang akan 

diukur jabaran menjadi indicator variabel. Kemudian  indicator tersebut 

dijadikan  sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang 

dapat berupa pertanyaan dan pernyataan.
186

Bentuk jawaban pada setiap item 

sudah tersedia alternatif jawaban sebagai berikut:
187

 

Tabel 3.2 

Skala Jawaban Angket 
 

Alternatif Jawaban Skor  

Selalu  4 

Sering  3 

Kadang-kadang 2 

Tidak pernah 1 

 

Adapun angket uji coba untuk kompetensi kepribadian dan kompetensi 

pedagogik guru dapat dilihat di lampiran 1 pada halaman 103. Dan angket 

penelitian kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogic guru dapat 

dilihat di lampiran 2 pada halaman 111. 

                                                           
185

 Rohmad, Pengembangan Instrumen  Evaluasi dan Penelitian (Yogyakarta : KALIMEDIA, 
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186
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2. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan,transkrip, buku, notulen rapat dan 

sebagainya.
188

 Metode dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk mencari 

informasi tentang SMA BAKTI Ponorogo, struktur organisasi sekolah, dan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah yang sudah dalam bentuk 

dokumen, terutama untuk mencari informasi hasil belajar berupa nilaiUjian 

Tengah Semester serta dokumen-dokumen yang sekiranya masuk dalam 

penelitian yang peneliti adakan di SMA BAKTI Ponorogo. Adapun Skor 

hasil belajar pada lampiran 3 halaman 116. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Tahap Pra Penelitian 

Teknik analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian.Tujuannya adalah untuk 

mendapat kesimpulan dari hasil penelitian. 

Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Validitas suatu instrumen penelitian analisis data, tidak lain adalah 

derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak 

diukur, prinsip suatu tes adalah valid, tidak universal. Instrumen yang 

                                                           
188
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valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
189

 Untuk menguji validitas 

instrumen peneliti menggunakan program SPSS  for Windows 18. 

Adapun cara menghitungnya penulis menggunakan dengan program 

SPSS for Windows 18. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Masukkan ke program SPSS 

2) Klik variabel viewpada SPSS data editor 

3) Pengisian data 

4) Pengolahan data 

5) Pengisian 

6) Pengisian statistik 

7) Kemudaian klik “OK” untuk memproses data. 

8) Analisis uji validitas 

Hasil uji validitas data menunjukan semua butir pernyataan valid, 

karena nilai rhitung lebih besar dari rtabel = 0,355.
190

 

Pada uji validitas instrumen ini peneliti mengambil sampel kelas 10 

di SMA Bakti Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 31 siswa. 

Untuk menguji validitas tersebut peneliti menggunakan analisis program 

SPSS. Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan 
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membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel. Untuk degree of freedom 

(df) = n – nf di mana n adalah jumlah sampel, jadi n = 31 dan variabel 

yang dikorelasikan sebanyak 2 buah jadi nr = 2, maka df = 31 – 2 = 29 

dengan demikian harga rtabel pada taraf signifikansi 5% adalah 0,355. 

Kemudian, jika rhitung (untuk tiap-tiap pernyataan dapat dilihat pada 

kolom total correlation) lebih besar dari rtabel maka butir pernyataan 

tersebut dikatakan valid. 

Hasil perhitungan validitas instrumen variabel kompetensi 

kepribadian guru sebanyak 30 item soal pertanyaan, terdapat 25 item 

pertanyaan diantaranya dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29. 

Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk validitas 

kompetensi kepribadian guru dapat dilihat pada lampiran 4  pada 

halaman 117. Sedangkan untuk mengetahui hasil perhitungan validitas 

butir soal instrumen penelitian variabel kompetensi kepribadian guru 

dapat dilihat pada data output SPSS lampiran 5 halaman 119. Hasil 

perhitungan validitas tiap item instrumen tersebut akan disimpulkan 

dalam tabel rekapitulasi di bawah ini: 
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Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Kompetensi Kepribadian Guru 

 
Variabel No.Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

Kompetensi 

Kepribadian Guru 

1 0,363 0,297 Valid 

2 0,073 0,297 Drop 

3 0,405 0,297 Valid 

4 0,480 0,297 Valid 

5 -0,182 0,297 Valid 

6 0,512 0,297 Valid 

7 0,538 0,297 Valid 

8 0,551 0,297 Drop 

9 0,371 0,297 Valid 

10 0,108 0,297 Valid 

11 0,598 0,297 Valid 

12 0,494 0,297 Valid 

13 0,506 0,297 Valid 

14 0,517 0,297 Valid 

15 0,600 0,297 Drop 

16 0,399 0,297 Valid 

17 0,588 0,297 Valid 

18 0,693 0,297 Valid 

19 0,600 0,297 Valid 

20 0,479 0,297 Valid 

21 0,581 0,297 Valid 

22 0,681 0,297 Valid 

23 0,357 0,297 Valid 

24 0,394 0,297 Valid 

25 0,555 0,297 Valid 

26 -0,230 0,297 Drop 

27 0,581 0,297 Valid 

28 0,556 0,297 Valid 

29 0,496 0,297 Valid 

30 -0,380 0,297 Drop 

Untuk perhitungan validitas instrument kompetensi kepribadian 

guru sebanyak 30 item soal pertanyaan, terdapat 24 item pertanyaan 

diantaranya dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 3, 4, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29. Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban angket untuk validitas kompetensi pedagogik 

guru dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 126. Sedangkan untuk 
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mengetahui hasil perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian 

variabel kompetensi pedagogic guru dapat dilihat pada data output SPSS 

lampiran 7 halaman 128. Hasil perhitungan validitas tiap item instrumen 

tersebut akan disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini: 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Kompetensi Pedagogik Guru 

 
Variabel No.Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

Kompetensi 

Pedagogik Guru 

1 0,598 0,297 Valid 

2 0,371 0,297 Valid 

3 0,484 0,297 Valid 

4 0,574 0,297 Valid 

5 0,649 0,297 Valid 

6 0,620 0,297 Valid 

7 0,578 0,297 Valid 

8 -0,194 0,297 Drop 

9 0,587 0,297 Valid 

10 0,554 0,297 Valid 

11 0,534 0,297 Valid 

12 -0,066 0,297 Drop 

13 0,255 0,297 Drop 

14 0,382 0,297 Valid 

15 0,551 0,297 Valid 

16 0,390 0,297 Valid 

17 0,643 0,297 Valid 

18 0,245 0,297 Drop 

19 0,477 0,297 Valid 

20 0,628 0,297 Valid 

21 0,677 0,297 Valid 

22 0,593 0,297 Valid 

23 0,252 0,297 Drop 

24 0,668 0,297 Valid 

25 0,505 0,297 Valid 

26 0,501 0,297 Valid 

27 0,633 0,297 Valid 

28 0,670 0,297 Valid 

29 0,607 0,297 Valid 

30 -0,030 0,297 Drop 
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b. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 

pengukur yang sama pula. 

Adapuncara menghitungnya reliabilitas penulis menggunakan 

teknik alpa cronbach dengan program SPSS for Windows 18. Langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

1) Masuk ke program SPSS 

2) Klik variabel view pada SPSS data editor 

3) Pengisian data  

4) Pengolahan data 

5) Dari Reliability Analisis 

6) Klik statistic 

7) Hasil SPSS untuk Windows 18 dan analisisnya 

Instrumen penelitian dinyatakan tidak reliabel, karena niai r11 = 

0,868 > 0,6.
191

 Untuk menguji reliabilitas instrument, dalampenelitian 

ini dilakukan secara Internal Consistency, dengan cara mencoba 
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instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan 

teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi 

reliabilitas instrumen. Adapun teknik yang digunakan untuk 

menganalisis reliabilitas instrumen ini adalah metode alpha (Allpha 

Cronbach’s). Metode alpha (Allpha Cronbach’s) digunakan untuk 

menganalisis reliabilitas instrumen kompetensi kepribadian guru  

dengan soal yang valid berjumlah 25 soal, instrumen kompetensi 

pedagogic guru dengan soal yang valid berjumlah 24 soal serta 

mempertimbangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

yaitu angket. Pada analisis tersebut peneliti akan menghitung dengan 

menggunakan program SPSS yang dapat dilihat pada output SPSS 

lampiran 8 pada halaman 135, lampiran 9 pada halaman 137, lampiran 

10 pada halaman 139 dan lampiran 11 pada halaman 141. Adapun di 

bawah ini merupakan hasil rekapitulasi uji reliabilitas instrumen 

variabel kompetensi kepribadian guru dan kompetensi pedagogik guru: 

Tabel 3.5 

Uji Reliabilitas Instrumen Kompetensi Kepribadian dan 

Kompetensi Pedagogik Guru 

 
Variabel Jumlah Item Chronbach Keterangan 

Kompetensi Kepribadian Guru 25 0,741 Reliabel 

Kompetensi Pedagogik Guru 24 0,749 Reliabel 

 

Dari hasil perhitungan reliabilitas dapat diketahui nilai reliabilitas 

instrumen variabel kompetensi kepribadian guru sebesar 0,741,  

kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf singnifikansi 5% 
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adalah sebesar 0,355. Karena rhitung> rtabel, yaitu 0,741> 0,355 maka 

instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. 

Dari hasil perhitungan reliabilitas dapat diketahui nilai reliabilitas 

instrumen variabel kompetensi pedagogik sebesar 0,749,  kemudian 

dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf singnifikansi 5% adalah sebesar 

0,355. Karena rhitung > rtabel, yaitu 0,749 > 0,355 maka instrumen tersebut 

reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. 

2. Analisis Hasil Penelitian 

a. Uji Prasyarat Analisis 

1) Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data 

adalah untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Bila 

data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik 

berjenis parametik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, 

maka digunakan uji statistik nonparametrik.
192

 Adapun beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas.
193

 

Dalam uji normalitas ini peneliti menggunakan program SPSS. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut:
194

 

a) Masuk ke program SPSS 

                                                           
192

 Supardi, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian Edisi Revisi (Jakarta : Change Publication, 

2013), 129. 
193

 Syofian Siregar, Statistik Parametrik …, 153. 
194

Ibid., 163. 



 
 

59 
 

b) Klik variabel view pada SPSS data editor 

c) Klik data view pada SPSS data editor 

d) Klik analysis          descriptive statistics           explore 

e) Pengisian 

f) Langkah selanjutnya klik plot 

g) Hasil SPSS dan Analisisnya 

h) Analisis dari hasil tests of normality 

2) Uji Linieritas 

Tujuan dilakukan uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah 

antara variabel tak bebas (Y) dan variabel bebas (X) mempunyai 

hubungan linier. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat 

penerapan metode regresi linier. 

Dalam uji normalitas ini peneliti menggunakan program SPSS. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut:
195

 

Masuk ke program SPSS 

i) Klik variabel view pada SPSS data editor 

j) Klik data view pada SPSS data editor 

k) Klik analysisregressionlnier 

l) Pengisian 

m) Langkah selanjutnya klik regression coefficients 

n) Langkah selanjutnya klik options 
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o) Hasil SPSS dan Analisisnya 

b. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini menggunakan koefisien regresi. Regresi adalah 

bentuk hubungan fungsional antara variabel.Regresi dibedakan regresi 

linier sederhana dan regresi linier berganda.Regresi linier sederhana dan 

regresi linier benganda.
196

Koefisien regresi linier sederhana adalah 

penujian terhadap hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh satu 

variabel independent (X) terhadap satu variabel dependent 

(Y).
197

Sedangkan regresi linier berganda adalah pengujian terhadap 

hipotesis yang menyatakan terdapat dua variabel independen (X) 

terhadap satu variabel dependent (Y).
198

 

Tujuan penerapan kedua metode ini adalah untuk meramalkan atau 

memprediksi besaran nilai variabel bebas (dependent) yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas (independent).
199

 

Adapuncara menghitung koefisien regresi linier sederhana 

dilakukan pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 18. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut:
200

 

1) Masuk ke program SPSS 

2) Klik variabel view pada SPSS data editor 
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3) Pengisian data 

4) Pengolahan data 

5) Klikstatistic 

6) Klik plot 

7) Klik options 

8) Kemudian tekan OK untuk memproses data 

9) Analisis hasil dari correlations 

Adapun cara menghitung regresi linier berganda dilakukan 

pengolahan data dengan menggunakan software SPSS versi 18. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
201

 

1) Masuk ke program SPSS 

2) Klik variabel view pada SPSS data editor 

3) Pengisian data 

4) Pengolahan data 

5) Klik statistic 

6) Klik plot 

7) Klik options 

8) Kemudian tekan OK untuk memproses data 

9) Analisis hasil SPSS 

Untuk membuktikan hubungan antara dua variabel bebas dan satu 

variabel terikat, maka dilakukan uji sebagai berikut: 
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Uji signifikansi individu : 

a) Antara variabel kompetensi kepribadian guru terhadap hasil belajar 

siswa. 

Hipotesis untuk kasus ini: 

(1) Hipotesis dalam bentuk kalimat 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antarakompetensi kepribadian guru dengan hasil belajar 

siswa. 

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi 

kepribadian guru dengan hasil belajar siswa. 

Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik 

Ho : rx 1,y = 0  

Ha : rx 1,y ≠ 0 

(2) Menentukan risiko kesalahan ɑ = 5% (0,05) 

(3) Kriteria keputusan 

Jika : Sig < ɑ, maka Ho ditolak. 

Jika : Sig > ɑ, maka Ho diterima 

(4) Membandingkan nilai sig dan ɑ 

Jika : Sig < ɑ, maka Ho ditolak. 

(5) Keputusannya 

Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kompetensi 

kepribadian guru dengan hasil belajar siswa. 
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b) Antara variabel kompetensi pedagogic guru terhadaphasil belajar 

siswa. 

Hipotesis untuk kasus ini:  

(1) Hipotesis dalam bentuk kalimat 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

kompetensi pedagogic gurudengan hasil belajar siswa. 

Ha :  Terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi 

pedagogic guru dengan hasil belajar siswa. 

(2) Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik 

Ho : rx 1, y  ≠ 0 

Ha : rx 2, y = 0 

(3) Menentukan risiko kesalahan   = 5% (0,05) 

(4) Kriteria keputusan 

Jika : Sig < , maka Ho ditolak. 

Jika : Sig > , maka Ho diterima 

(5) Membandingkan nilai sig Fchangedan   

Jika : Sig Fchange> , maka Ho diterima. 

(6) Keputusannya 

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 

kompetensi pedagogic guru dengan hasil belajar siswa. 
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c) Uji signifikasi secara simultan 

Untuk membuktikan uji signifikan secara menyeluruh, hipotesis 

sebagai berikut: 

(1) Hipotesis dalam bentuk kalimat 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogic guru 

dengan hasil belajar siswa. 

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi 

kepribadian dan kompetensi pedagogic guru dengan hasil 

belajar siswa. 

(2) Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik 

Ho : rx 1, y ≠ 0 

Ha : rx 2, y= 0 

(3) Menentukan risiko kesalahan   = 5% (0,05) 

(4) Kriteria keputusan 

Jika : Sig < , maka Ho ditolak. 

Jika : Sig > , maka Ho diterima 

(5) Membandingkan nilai sig dan   

Jika : Sig < ɑ, maka Ho ditolak. 
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(6) Keputusannya 

Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kompetensi 

kepribadian dan kompetensi pedagogic guru dengan hasil 

belajar siswa.
202
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Sekolah dan Perkembangannya 

Tahun 1954 yayasan Batik Bakti mendirikan gedung yang merupakan 

cikal bakal SMA BAKTI sekarang ini. Pada saat itu tujuan didirikannya 

gedung ini belum konkrit, karena pada tahun 1957 SMA negeri berdiri dan 

belum memiliki gedung sendiri, sedangkan gedung Koperasi Bakti belum 

dipergunakan, maka atas kesepakatan Bupati Ponorogo, bapak Dasuki 

meminta gedung tersebut digunakan untuk SMA Negeri Ponorogo dengan 

kesepakatan bagi keluarga atau pegawai Batik. Bakti yang anaknya ingin 

belajar di sekolah tersebut tidak dikenakan persyaratan apapun, namun 

ternyata banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah Ma‟arif 

dan Muhamadiyah. 

Tahun 1983 SMA Negeri Ponorogo pindah lokasi ke utara Universitas 

Muhamadiyah Ponorogo, yang telah disediakan oleh pemerintah. Melihat 

gedung  dalam keadaan kosong, maka dibuat kesepakatan oleh Yayasan 

Pendidikan Bakti untuk mendirikan SMA BAKTI. SMA BAKTI adalah 

sekolah swasta yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Bakti yang berdiri 

sejak ditandatanganinya Akta Notaris SS. Sinilingga, SH Nomor 37 tanggal 

19 April 1983 untuk batas waktu tidak ditemukan. Nama Bakti merupakan 
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sebuah akronim dari Batik Asli Kesenian Timur Indonesia.Pada tanggal 1 

Juli 1983 dibuka pendaftaran pertama.Pada pendaftaran pertama ini SMA 

BAKTI telah menerima murid yang ditempatkan menjadi 11 kelas. 

Awal berdiri status sekolah tersebut masih terdaftar. Demi tertibnya 

administrasi dan seiring dengan perkembangan zaman maka status SMA 

BAKTI mulai diperhatikan, hingga pada tahun 1998 mendapat status 

Akreditasi dengan surat keputusan (SK) Nomor : 33/C.C7/kep/MIN/1998. 

status SMA BAKTI Ponorogo adalah sama dengan SMA Negeri lainnya, 

serta mempunyai wewenang penuh untuk mengurusi rumah tangganya 

sendiri seperti pelaksanaan Ujian Negara di setiap akhir tahun. 

Seiring dengan perkembangan waktu SMA BAKTI Ponorogo tumbuh 

sebagai salah satu lembaga pendidikan swasta favorit di Ponorogo telah 

memberikan layanan di bidang pendidikan dengan segala fasilitas dan 

perkembangannya.Dengan adanya teknologi informasi untuk sarana 

pendidikan sebagai wujud kesiapan sekolah menjadi sekolah yang modern 

dan bermutu. Bersamaan itu dikembangkan pula pengelolaan manajemen 

yang lebih efektif dengan adanya berbagai unit layanan teknis; perpustakaan, 

sistem informasi manajemen TIK, Layanan Konseling dan Pengembangan 

diri. 

Menjadikan sekolah yang bersih, nyaman dan berkarakter adalah bagian 

usaha layanan yang terus menerus dibenahi, dengan bukti gedung dan sarana 

laboratorium yang memadai. 
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2. Letak Geografis SMA Bakti Ponorogo 

SMA Bakti Ponorogo ini memiliki letak geografis yang strategis di jalan 

Batoro Katong berada di desa Nologaten kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo, Sekolahan SMA Bakti ini berada di area perkotaan dan dekat 

dengan jalan raya, sehingga mudah untuk dilalui kendaraan. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 

a. Visi 

Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan taqwa, 

mandiri, serta menjunjung tinggi budaya bangsa dan peduli lingkungan. 

b. Indikator Visi Sekolah : 

1) Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

2) Terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetitif 

3) Terwujudnya pendidikan yang berkarakter 

4) Terwujudnya pembelajaran yang mandiri 

5) Terwujudnya warga belajar yang menjunjung tinggi budaya bangsa 

6) Terwujudnya pelestarian lingkungan sekolah, bebas pencemaran 

dan pencegahan kerusakan lingkungan 

c. Misi 

1) Melaksanakan pembelajaran efektif dan efisien 

2) Melaksanakan pembelajaran sesuai tuntunan kemajuanjaman 

3) Meningkatkan pendalaman dan pengamalan agama dalam 

kehidupan sehari-hari 
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4) Mengadakan inovasi pembelajaran mandiri 

5) Menumbuhkan potensi warga sekolah secara optimal terhadap 

budaya bangsa 

6) Mewujudkan pelestarian lingkungan sekolah, bebaspencemaran 

dan pencegahan kerusakan lingkungan 

d. Tujuan 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri 

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Sedangkan tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sehingga 

perlu dirumuskan tujuan SMA BAKTIyaitu : 

1) Menghasilkan kondisi sekolah dalam situasi belajar 

2) Menghasilkan pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator dan aspek untuk semua kelas (X, XI, XII) pada semua 

mata pelajaran 

3) Menghasilkan pencapaian standar isi, meliputi telah dibuat/ disusun 

kurikulum KTSP (Dokumen I), Silabus (Dokumen II), RPP 
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(Dokumen III), Media Pembelajaran dan Sistem Penilaian yang 

berkarakter dan berbudaya lingkungan 

4) Menghasilkan Pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan , metode, dan teknik pembelajaran yang inovatif dan 

berbasis TIK 

5) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan tinggi 

dibidang TIK 

6) Menghasilkan lulusan yang berprestasi sesuai kebutuhan berbagai 

sektor pembangunan 

7) Managemen Berbasis Sekolah dan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah terlaksana secara demokratis, akuntabilitas dan 

terbuka 

8) Pendidik dan Tenaga pendidik yang profesional dibidangnya 

masing-masing  

9) Pencapaian standar pengelolaan sekolah, meliputi: pencapaian 

standar pengelolaan, pembelajaran, kurikulum, sarana prasarana, 

SDM, kesiswaan dan administrasi 

10) Terjalinnya kerjasama dengan komite sekolah dan instansi lain baik 

pemerintah maupun swasta dalam bidang pendidikan, kesehatan, 

manajemen dan lain-lain 

11) Sarana dan prasarana pembelajaran dapat terpenuhi secara layak 
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12) Peserta didik dan warga sekolah dapat menerapkan ajaran agama 

yang dianutnya secara baik yang tercermin dalam berbagai kegiatan 

keagamaan 

13) Peserta didik dan warga sekolah yang memiliki karakter yang 

berbudi luhur 

14) Peserta didik dan warga sekolah berperilaku sesuai norma agama 

masyarakat 

15) Dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui 

program ekstrakurikuler dan pengembangan diri  

16) Menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa wirausaha dan dapat 

mengembangkannya  

17) Mengembangkan potensi daerah pada mata pelajaran muatan lokal 

yaitu Bahasa Daerah (Bahasa Jawa) 

18) Mengadakan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan budaya 

daerah 

19) Warga sekolah peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup 

sekolah dan sekitarnya 

20) Lingkungan hidup sekolah yang bebas dari pencemaran sehingga 

menjadi lebih berkualitas; hijau, bersih, asri, indah dan sehat 

21) Warga sekolah yang sadar untuk mencegah terjadinya kerusakan 

lingkungan 
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22) Melaksanakan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kondisi 

masyarakat dan potensi lingkungan hidup daerahnya. 

4. Struktur Organisasi Sekolah 

SMA BAKTI Ponorogo merupakan lembaga formal untuk itu, struktur 

organisasi sangat penting keberadaannya guna mempertegas tanggung 

jawab masing-masing personil sehingga program kerja yang disusun untuk 

mencapai tujuan yang dirumuskan dapat terlaksana dengan baik.Untuk 

gambar bagan struktur organisasi SMA BAKTI Ponorogo di lampiran 12 

pada halaman 144. 

5. Sumber Daya Manusia (Guru, siswa dan Karyawan) 

Sekolah sebagai sebuah organisai melibatkan begitu banyak individu 

yang memiliki kecenderungan yang berbeda satu sama lain. Baik dari latar 

belakang sosial, pendidikan, bahkan sebagai individu yang memiliki 

kepribadian yang juga berbeda satu sama lain.  Sumber daya manusia yang 

ada di SMA BAKTI Ponorogo terdiri atas guru, siswa, dan karyawan, yang 

mana antar satu sama lain individu maupun kelompok bekerja sama untuk 

membangun suatu hubungan sehingga tercipta tujuan pembelajaran. 

Kelompok yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang terdiri dari 

kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan. Pada setiap organiasi 

didalamnya selalu ada pembagian tugas. Pembagian tugas ini dilakukan 

untuk mendukung agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik. 

Demikian juga di dalam kehidupan sekolah, pembagian tugas ini 
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dilaksanakan dengan tegas oleh kepala sekolah, sehingga masing-masing 

kelompok dan orang-orang dengan jelas melakukan tugas apa, kapan, dan 

bagaimana melakukan proses tersebut. 

Jumlah guru yang ada di SMA BAKTI Ponorogo terdiri atas 22 orang 

yang memiliki tugas mengajar sesuai dengan kompetensi keahlian masing-

masing.Jumlah siswa, untuk kelas X IPA sebanyak 14 siswa/siswi dan untuk 

IPS sebanyak 17 siswa/siswi.Untuk kelas XI IPA sebanyak 15 siswa/siswi, 

dan untuk IPS sebanyak 29 siswa/siswi.Untuk kelas XII, IPA sebanyak 21 

siswa/siswi, dan untuk IPS 23 siswa/siswi. 

Tabel 4.1  

Jenis Kelamin dan Jumlah Siswa SMA Bakti Ponorogo 

 

Data Peserta didik 

No Uraian Detail Jumlah Total 

1 Kelas 10 
L 17 

31 
P 14 

2 Kelas 11 
L 33 

44 
P 11 

3 Kelas 12 
L 26 

44 
P 18 

 

Tabel 4.2  

JenisKelamin Jumlah siswa, tendik, dan Guru SMA Bakti Ponorogo 

 

Rekapitulasi Data PTK dan PD 

No Uraian Guru Tendik PTK PD 

1 Laki – Laki 13 5 18 76 

2 Perempuan 9 4 13 43 

TOTAL 22 9 31 119 
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Keterangan: 

 Penghitungan jumlah PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, 

berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk. 

 Singkatan : 

PTK = Guru ditambah Tendik 

PD = Peserta Didik 

6. Kurikulum dan Sarana Prasana 

a. Kurikulum 

Kurikulum dalam SMA BAKTI Ponorogo menerapkan dua 

kurikulum, yakni kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013. Kurikulum 

untuk tahun  ajaran 2017/2018 untuk kelas X mengunakan kurikulum 

2013 sedangkan kelas XI dan XII menggunakan kurikulum  2006. 

Untuk pelaksanaan pembelajaran PAI, karena ada 2 kurikulum yang 

berlaku di SMA BAKTI Ponorogo maka untuk mata pelajaran  PAI 

kelas X menggunakan 3 jam pelajaran per minggu, sedangkan kelas XI 

dan XII menggunakan 2 jam pelajaran untuk per minggunya. 

Dan untuk mata pelajaran Bahasa Inggris juga berlaku dua 

kurikulum. Kelas X memakai kurikulum 2013 dan untuk kelas XI dan 

XII menggunakan kurikulum 2006. Untuk pelajaran Bhs inggris kelas X 

menggunakan kurikulum 2013, sehingga untuk mata pelajaran Bahasa 

Inggris wajib, SMA BAKTI mempunyai  2 jam pelajaran per minggu. 
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Sedangkan untuk kurikulum 2013, juga ada lintas minat dan ternyata 

Bahasa Inggris adalah pilihan lintas minat untuk kelas X, sehingga 

untuk lintas minat mempunyai 3 jam pelajaran per minggu. 

b. Sarana Prasarana 

SMA BAKTI Ponorogo terakreditasi “A”.Yang berarti cukup atau 

layak sebagai pembangunan untuk pelaksanaan pembelajaran, lengkap 

dan memenuhi syarat.Gedung di SMA BAKTI memiliki kontruksi yang 

kuat dan setiap bagian organisasi atau setiap jabatan mempunyai 

gedung ataupun ruang sendiri. Disana terdapat ruang kepala sekolah, 

ruang wakil kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang  BP, ruang kelas, 

ruang guru, ruang UKS, laboratorium yang terdiri atas: (laboraturium 

multimedia, laboratorium komputer, laboratorium biologi, laboratorium 

kimia, dan laboratorium fisika), ruang geografi, ruang batik, ruang 

jurnalistik, gudang, toilet, ruang musik, ruang osis, drumband, kantin, 

ruang dapur, dan ruang perpustakaan. 

Untuk fasilitas umum di SMA BAKTI  yaitu terdiri atas mushola, 

aula, taman, kolam ikan, lapangan basket, lapangan olahraga, tempat 

parkir, dan free wifi. 

7. Prestasi Lembaga 

Prestasi yang diraih di SMA BAKTI di Tahun 2017 antara lain: 

1) O2sn atas nama Hamdan kelas XI IPA pelajaran geografi peringkat 5 

tingkat Kabupaten Ponorogo 
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2) O2sn atas nama Kesy peringkat 6 fisika Kabupaten Ponorogo 

3) Aldi Febrian XI IPS juara 1 tunggal taruna putra  bulutangkis Bupati 

Cup sebakorwil Jatim 

8. Kegiatan Pendukung 

Untuk kegiatan pendukung atau ekstrakurikuler, di SMA BAKTI 

terdapat dua jenis ektra pilihan, yaitu ekstra wajib dan pilihan. 

a. Kegiatan ekstrakurikuler wajib 

Kegiatan yang di wajibkan di ikuti siswa yaitu : 

1) Pramuka 

2) Drumband 

3) Batik 

b. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan 

Kegiatan ekstrakulikuler pilihan, antara lain : 

1) Rohis 

2) Karya Tulis Remaja 

3) BECSA 

4) Teather dan sinematografi 

5) Jurnalistik 

6) Pecinta Alam 

7) Futsal 

8) Modeling 

9) Cherleader 
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10) Traditional Dancing 

11) Desain Grafis 

12) Robotik 

13) PDBI DRUMB BAND BSP (Bakti Suara Perkasa) 

14) PPS Betako Merpati Putih 

15) Musik 

16) Mading 

17) Palang Merah Remaja 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi data tentang Kompetensi Kepribadian Guru di SMA Bakti 

Ponorogo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan pada 

siswa di kelas X di SMA Bakti Ponorogo   sesuai dengan kisi-kisi instrumen 

yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, diperoleh data tentang kompetensi 

kepribadian guru di SMA Bakti Ponorogo   tahun pelajaran 2017/2018. 

Sebagaimana dijelaskan pada paparan sebelumnya, untuk mengetahui 

data kompetensi kepribadian guru, peneliti menggunakan angket.Angket 

tersebut diberikan kepada 31 responden. Jawaban yang diberikan responden, 

dihitung skornya dengan standar nilai. Dari hasil angket variable kompetensi 
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kepribadian guru, selanjutnya mencari mean dan standar deviasi. Dengan 

menggunakan software SPSS versi 18. 

Tabel4.3 

Deskriptif Statistik Data Nilai Kompetensi Kepribadian Guru 

Statistics 

Kompetensi_Kepribadian_Guru 

N Valid 31 

Missing 1 

Mean 78.13 

Median 76.00 

Mode 73
a
 

Std. Deviation 9.889 

Minimum 57 

Maximum 96 

a.  Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

Gambar 4.1 

Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Kompetensi Kepribadian 

Guru 
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Dari tabel 4.3 dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 18, 

diperoleh data variabel kompetensi kepribadian guru, dengan mean sebesar 

78.13; median 76.00; modus 73; standar deviasi 9.889; nilai minimum 57, 

dan nilai maksimum 96. 

2. Deskripsi Data tentang Kompetensi Pedagogik Guru di SMA Bakti 

Ponorogo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan pada 

siswa di kelas X di SMA Bakti Ponorogo   sesuai dengan kisi-kisi instrumen 

yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti memperoleh data tentang 

kompetensi pedagogik guru di SMA Bakti Ponorogo   tahun pelajaran 

2017/2018. 

Sebagaimana dijelaskan pada paparan sebelumnya, untuk mengetahui 

data kompetensi pedagogik guru, peneliti menggunakan angket.Angket 

tersebut diberikan kepada 31 responden. Jawaban yang diberikan responden, 

dihitung skornya dengan standar nilai. Dari hasil angket variabel, selanjutnya 

mencari mean dan standar deviasi. Dengan menggunakan software SPSS 

versi 18. 
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Tabel 4.4 

Deskriptif Statistik Data Nilai Variabel Kompetensi Pedagogik Guru 

Statistics 

Kompetensi_Pedagogik_Guru 

N Valid 31 

Missing 1 

Mean 69.94 

Median 69.00 

Mode 64 

Std. Deviation 12.209 

Minimum 47 

Maximum 96 

 

 
    Gambar 4.2 

Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Kompetensi Pedagogik 

 Guru 
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Dari tabel 4.5 dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 16, 

diperoleh data variabel kompetensi pedagogik dengan mean sebesar 69.49; 

median 69.00; modus 64; standar deviasi 12.209; nilai minimum 47, dan 

nilai maksimum 96. 

3. Deskripsi Data tentang Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Bakti 

Ponorogo 

Untuk memperoleh data hasil belajar pada siswa kelas X di SMA tahun 

pelajaran 2017/2018, peneliti mengambil hasil UTS (Ulangan Tengah 

Semester). Adapun Skor rata-rata hasil belajar Pendidikan Agama Islam  

kelas X SMABakti Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 122. 

Dari hasil dokumentasi variabel hasil belajar siswa, selanjutnya mencari 

mean dan standar deviasi. Dengan menggunakan software SPSS versi 18. 

Tabel 4.5 

Deskriptif Statistik Data Nilai Variabel Hasil Belajar Siswa 

Statistics 

Hasil_Belajar_Siswa 

N Valid 31 

Missing 1 

Mean 78.35 

Median 78.00 

Mode 80 

Std. Deviation 8.954 

Minimum 58 

Maximum 93 
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Gambar 4.3 

Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Hasil Belajar Siswa 

Dari tabel 4.7 dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 18, 

diperoleh data variabel hasil belajar siswa dengan mean sebesar 78.35; 

median 78.00; modus 80; standar deviasi 8.954; nilai minimum 58, dan nilai 

maksimum 93.00. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistika perlu mengetahui asumsi 

yang digunakan dalam penggunaan rumus. Dengan mengetahui asumsi 

dasar dalam menggunakan rumus nantinya, maka peneliti bisa lebih 

bijak dalam penggunaannya dan perhitungannya. Diwajibkan 
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melakukan uji asumsi/prasyarat tersebut agar dalam penggunaan rumus 

tersebut dan hasil yang didapatkan tidak menyimpang dari ketentuan 

yang berlaku.Uji prasyarat ini berlaku untuk penggunaan rumus 

parametrik yang datanya diasumsikan normal.Dalam penelitian uji 

normalitas yang digunakan peneliti adalah rumus Kolmogorov Smirnov. 

Berdasarkan hasil pengujian SPSS dengan menggunakan analisis 

Kolmogorov Smirnov diperoleh hasil output pada Asymp.Sig (2-tailed) 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Normalitas Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Pedagogik 

Guru dan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Bakti Ponorogo 

 
Variabel Kriteria Pengujian Ho Keterangan 

Asymp.Sig 

(2-tailed) 

LTabel 

Kompetensi Kepribadian 

Guru 

0,693 0,05 Data berdistribusi normal 

Kompetensi Pedagogik 

Guru 

0,858 0,05 Data berdistribusi normal 

Hasil Belajar Siswa 0,608 0,05 Data berdistribusi normal 

Hasil output pada Asymp.Sig (2-tailed) untuk variabel kompetensi 

kepribadian guru diperoleh angka 0,693, untuk variabel kompetensi 

pedagogik guru diperoleh angka 0,858 dan untuk hasil belajar diperoleh 

angka 0,608. Kesimpulannya nilai singnifikansi semua variabel 

penelitian lebih besar dari 0,05, berarti data tersebut dinyatakan normal. 

Secara terperinci hasil output SPSS dapat dilihat pada lampiran 13 

halaman 145. 
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b. Uji Linearitas 

Tujuan dari uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah antara 

variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X1 dan X2) mempunyai 

hubungan yang linier. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Linieritas Kompetensi Kepribadian Guru Terhadap Hasil 

Belajar Siswa 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2289.527 1 2289.527 574.512 .000
a
 

Residual 115.570 29 3.985   

Total 2405.097 30    

a. Predictors: (Constant), Variabel_X1 

b. Dependent Variable: Variabel_Y 

 

Berdasarkan tabel anova di atas diperoleh nilai signifikan 0,000 

karena nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat dismpulkan bahwa 

terdapat hubungan liner secara signifikan antara variabel kompetensi 

kepribadian guru dengan hasil belajar siswa. Adapun untuk mengetahui 

hasil perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 14 halaman 146. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Linieritas Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Hasil 

Belajar Siswa 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1066.352 1 1066.352 23.099 .000
a
 

Residual 1338.745 29 46.164   

Total 2405.097 30    

a. Predictors: (Constant), Variabel_X2 

b. Dependent Variable: Variabel_Y 

 

Berdasarkan tabel anova di atas diperoleh nilai signifikan 0,000 

karena nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat dismpulkan bahwa 

terdapat hubungan liner secara signifikan antara variabel kompetensi 

pedagogik guru dengan hasil belajar siswa. Adapun untuk mengetahui 

hasil perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 15 halaman 148. 

Berdasarkan uji prasyarat di atas bahwa antara variabel yang diteliti 

telah linier, maka dari itu regresi dalam penelitian ini dapat dilanjutkan. 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linier Sederhana 

Adapun cara menghitung koefisien sederhana dilakukan pengolahan 

data dengan menggunakan software SPSS for Windows 18. 

1) Analisis Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Terhadap 

Hasil Belajar Siswa di SMA Bakti Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018 
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Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui korelasi antara 

kompetensi kepribadian gurudengan hasil belajar siswa kelas X di 

SMA Bakti Ponorogo. Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan 

ini adalah berikut ini: 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi 

kepribadian guru dengan hasil belajar siswa kelas X di SMA 

Bakti Ponorogo tahun ajaran 2017/2018. 

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi 

pedagogic guru dengan hasil belajar siswa kelas X di SMA 

Bakti Ponorogotahun ajaran 2017/2018. 

Berikut adalah tabel hasil uji regresi antara kompetensi 

kepribadian guru dengan hasil belajar siswa kelas X di SMA Bakti 

Ponorogo : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Analisis Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru 

Terhadap Hasil Belajar Siswa di SMA Bakti Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

 
Variabel R r

2 
T F Coefficient Costanta Si

g. 

Kesimpulan 

X1-Y 0,976 0,952 23.969 574.512 0, 883 9.332 00

0 

Positive dan 

Signifikan 
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Secara terperinci hasil output SPSS dapat dilihat pada lampiran 

18 halaman 154. 

a) Persamaan Garis Regresi 

Berdasarkan hasil analisis, maka persamaan garis regresi 

dapat dinyatakan sebagai berikut: Y = 9.332+ 0,883X1. 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

bernilai positif sebesar 0,883yang berarti jika kompetensi 

kepribadian guru (X1) meningkat 1 point maka hasil belajar 

siswa (Y) meningkat 0,883. 

b) Koefisien Kolerasi ( r ) antara predictor X1 dan Y 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Progam 

SPSS, didapatkan rxy sebesar 0,976.Karena koefisien kolerasi 

(rxy) tersebut bernilai positif maka dapat diketahui terdapat 

hubungan yang positif antara kompetensi kepribadian guru 

dengan hasil belajar siswa kelas X SMA Bakti Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

c) Koefisien Determinasi ( r
2
 ) antara predictor X1 dengan Y 

Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari 

koefisien kolerasi ( r ). Koefisien ini disebut koefisienn 

penentu, karena varians yang terjadi pada variabel dependen 

dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel 

independen. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 
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progam SPSS, harga koefisien determinasi X1 terhadap Y (rxy
2
) 

sebesar 0,952. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi 

kepribadian guru memiliki kontribusi pengaruh terhadap hasil 

belajar siswa sebesar 95,2% sedangkan 5,8% ditentukan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

d) Pengujian Signifikan dengan Uji F 

Pengujian signifikan bertujuan untuk mengetahui 

hubungan variabel kompetensi kepribadian guru dengan hasil 

belajar siswa. Uji signifikan menggunakan uji F dengan rumus 

db – n – nr = 31 – 2 = 29. Dengan melihat tabel distributif “F” 

pada taraf signifikansi 0,05 maka diperoleh angka pada tabel 

adalah 0,355. 

Dari output Progam SPSS dengan nilai Fhitung> Ftabel yaitu 

574.512> 0,355 artinya kompetensi kepribadian guru 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 

siswa. 

Berdasarkan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi 

kepribadian guru dan hasil belajar siswa kelas X SMA Bakti 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. Adapun data output SPSS 

nya bisa dilihat pada lampiran 18 halaman 154.  

 



 
 

89 
 

2) Analisis Regresi antara Kompetensi Pedagogik Guru terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas X di SMA Bakti Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui korelasi antara 

kompetensi pedagogik guru dengan hasil belajar siswa kelas X di 

SMA Bakti Ponorogo. Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan 

ini adalah berikut ini: 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi 

pedagogik guru dengan hasil belajar siswa kelas 10 di SMA 

Bakti Ponorogo. 

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi 

pedagogik guru dengan hasil belajar siswa kelas 10 di SMA 

Bakti Ponorogo. 

Berikut adalah tabel hasil uji korelasi antara kompetensi 

pedagogik guru dengan hasil belajar siswa kelas X di SMA Bakti 

Ponorogo: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Analisis Pengaruh Variabel Kompetensi Pedagogik 

Guru terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X di SMA Bakti 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 

 
Variabel R r

2 
T F Coefficient Costanta Sig. Kesimpulan 

X2-Y 0,666 0,443 4.806 23.099 0, 488 44.204 000 Positive dan 

Signifikan 
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Secara terperinci hasil output SPSS dapat dilihat pada lampiran 19 

pada halaman 159. 

a) Persamaan Garis Regresi 

Berdasarkan hasil analisis, maka persamaan garis regresi 

dapat dinyatakan sebagai berikut: Y = 44.204+ 0, 488X2. 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

bernilai positif sebesar 0, 488 yang berarti jika kompetensi 

pedagogik guru (X2) meningkat 1 point maka hasil belajar 

siswa (Y) meningkat 0, 0, 488 

b) Koefisien Kolerasi ( r ) antara predictor X2 dan Y 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Progam 

SPSS, didapatkan rxy sebesar 0,666.Karena koefisien kolerasi 

(rxy) tersebut bernilai positif maka dapat diketahui terdapat 

hubungan yang positif antara kompetensi pedagogik guru 

dengan hasil belajar siswa kelas X SMA Bakti Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

c) Koefisien Determinasi ( r
2
 ) antara predictor X2 dengan Y 

Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari 

koefisien kolerasi ( r ). Koefisien ini disebut koefisienn 

penentu, karena varians yang terjadi pada variabel dependen 

dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel 

independen.Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 
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progam SPSS, harga koefisien determinasi X2 terhadap Y (rxy
2
) 

sebesar 0,443. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi 

pedagogik guru memiliki kontribusi pengaruh terhadap hasil 

belajar siswa sebesar 44,3% sedangkan 56,7% ditentukan oleh 

variabel ain yang tidak diteliti. 

d) Pengujian Signifikan dengan Uji F  

Pengujian signifikan bertujuan untuk mengetahui 

hubungan variabel kompetensi pedagogik guru dengan hasil 

belajar siswa. Uji signifikan menggunakan uji F dengan rumus 

db – n – nr = 31 – 2 = 29. Dengan melihat tabel distributif “F” 

pada taraf signifikansi 0,05 maka diperoleh angka pada tabel 

adalah 0,355. 

Dari output Progam SPSS dengan nilai Fhitung> Ftabel yaitu 

23.099>0,355 artinya kompetensi pedagogik guru mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

kompetensi pedagogik guru dan hasil belajar siswa kelas X Di 

SMA Bakti Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. Adapun 

data output SPSS nya bisa dilihat pada lampiran 19 halaman 

157. 
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b. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui regresi antara 

kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogik guru dengan hasil 

belajar siswa kelas X di SMA Bakti Ponorogo. Pengujian analisis 

regresi linier berganda pada penelitian ini dengan menggunakan 

software SPSS.Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah 

berikut ini: 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi 

kepribadian dan kompetensi pedagogic guru dengan hasil belajar 

siswa kelas 10 di SMA Bakti Ponorogo. 

Ha :Terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi kepribadian 

dan kompetensi pedagogic guru dengan hasil belajar siswa kelas 

10 di SMA Bakti Ponorogo. 

Berikut adalah tabel hasil uji regresi antara kompetensi kepribadian 

dan kompetensi pedagogic guru dengan hasil belajar siswa kelas 10 di 

SMA Bakti Ponorogo: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Analisis Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan 

Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 10 

di SMA Bakti Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 

 
Variabel R r

2 
T F Coefficient Costanta Sig. Kesimpulan 

X1-X2-Y 0,976 0,953 17.499 

-.922 

286.203 0, 918 

- 0, 039 

9.390 000 Positive dan 

Signifikan 
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Secara terperinci hasil output SPSS dapat dilihat pada lampiran 20 

halaman 160. 

a) Persamaan Garis Regresi 

Berdasarkan hasil analisis, maka persamaan garis regresi dapat 

dinyatakan sebagai berikut:  

Y = 9.390+ 0, 918X1 - 0, 039X2. 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

bernilai positif sebesar 0, 918 dan negative sebesar - 0, 039yang 

berarti jika kompetensi kepribadian guru (X1) meningkat 1 point 

maka hasil belajar siswa (Y) meningkat 0, 918dan bernilai negative 

sebesar - 0, 039yang berarti jika kompetensi pedagogic guru (X2) 

menurun 1 point maka hasil belajar siswa (Y) menurun - 0, 039. 

b) Koefisien Kolerasi ( r ) antara predictor X1, X2 dan Y 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Progam SPSS, 

didapatkan rx1x2y sebesar 0,684 X1 dan - 0,119 X2.Karena koefisien 

kolerasi (rx1y) tersebut bernilai positif maka dapat diketahui terdapat 

hubungan yang positif antara kompetensi kepribadian guru dengan 

hasil belajar siswa kelas 10 SMA Bakti Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018.Sedangkan koefisien kolerasi (rx2y) tersebut bernilai 

negatif maka dapat diketahui terdapat hubungan yang negatif antara 

kompetensi kepribadian guru dengan hasil belajar siswa kelas X Di 

SMA Bakti Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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c) Koefisien Determinasi ( r
2
 ) antara predictor X1, X2 dengan Y 

Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien 

kolerasi ( r ). Koefisien ini disebut koefisienn penentu, karena 

varians yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan 

melalui varians yang terjadi pada variabel independen. Berdasarkan 

hasil analisis dengan menggunakan progam SPSS, harga koefisien 

determinasi X1 dan X2 terhadap Y (rx1x2y
2
) sebesar 0,953.Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kompetensi kepribadian dan 

kompetensi pedagogik guru memiliki kontribusi pengaruh terhadap 

hasil belajar siswa sebesar 95,3% sedangkan 5,7% ditentukan oleh 

variabel ain yang tidak diteliti. 

d) Pengujian Signifikan dengan Uji F 

Pengujian signifikan bertujuan untuk mengetahui hubungan 

variabel kompetensi kepribadian guru dengan hasil belajar siswa. 

Uji signifikan menggunakan uji F dengan rumus db – n – nr = 31 – 

2 = 29. Dengan melihat tabel distributif “F” pada taraf signifikansi 

0,05 maka diperoleh angka pada tabel adalah 0,355. 

Dari output Progam SPSS dengan nilai Fhitung> Ftabel yaitu 

286.203> 0,355 artinya kompetensi kepribadian dan kompetensi 

pedagogik guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi 

kepribadian guru dan hasil belajar siswa kelas 10 SMA Bakti 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. Adapun data output SPSS 

nya bisa dilihat pada lampiran 20 halaman 160. 

 

D. Pembahasan dan Interprestasi 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tentang kompetensi 

kepribadian dan kompetensi pedagogik guru dengan cara melakukan observasi 

dan menyebarkan angket yang diidi oleh siswa kelas 10 SMA Bakti Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

1. Kompetensi Kepribadian Guru dengan Hasil Belajar Siswa kelas 10 di SMA 

Bakti Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Berdasarkan analisis data yang telah ada  dapat diketahui nilai Fhitung> 

Ftabel yaitu 574.512 > 0,355 artinya variabel X1, yaitu : kompetensi 

kepribadian guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar siswa. Selanjutnya, dari perhitungan sebelumnya yaituY = 9.332+ 

0,883X1. Dari model tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa (y) 

akan meningkat apabila kompetensi kepribadian guru ditingkatkan dan 

sebaliknya. 
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Berdasarkan perhitungang koefisien determinasi (R
2
) di atas didapatkan 

nilai yaitu sebesar 0,952.Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi 

kepribadian guru memiliki kontribusi pengaruh terhadap hasil belajar siswa 

sebesar 95,2% sedangkan 5,8% ditentukan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB IIMenurut E. Mulyasa yang dikutip 

oleh Chaerul Rochman, sebagai teladan, guru memiliki kepribadian yang 

dapat dijadikan idola. Seluruh kehidupannya adalah figure yang paripurna, 

karena kepribadian guru memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi 

guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi siswa. 

2. Kompetensi Pedagogik Guru dengan Hasil Belajar Siswa kelas 10 di SMA 

Bakti Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Berdasarkan analisis data yang telah ada  dapat diketahui nilai Fhitung> 

Ftabel yaitu 23.099 > 0,355 artinya variabel X2, yaitu: kompetensi pedagogik 

guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Selanjutnya, dari perhitungan sebelumnya yaitu Y = 44.204+ 0, 488X2. Dari 

model tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa (y) akan meningkat 

apabila kompetensi pedagogik guru ditingkatkan dan sebaliknya. 
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Berdasarkan perhitungang koefisien determinasi (R
2
) di atas didapatkan 

nilai yaitu sebesar 0,443.Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi 

pedagogik guru memiliki kontribusi pengaruh terhadap hasil belajar siswa 

sebesar 44,3% sedangkan 56,7% ditentukan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB II Kompetensi pedagogik 

merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan 

pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substansi, 

kompetensi ini mencangkup kemampuan pemahaman terhadap siswa, 

perencangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

3. Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Pedagogik Guru dengan 

Hasil Belajar Siswa Kelas 10 di SMA Bakti Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

Berdasarkan analisis data yang telah ada  dapat diketahui bahwa nilai 

Fhitung > Ftabel yaitu 286.203 > 0,355 artinya variabel independen X1 dan X2 

yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogik guru secara 

signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen y yaitu hasil belajar 

siswa. Selanjutnya, dari perhitungan sebelumnya yaitu Y = 9.390 + 0, 918X1 

- 0, 039X2. Dari model tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa (y) 

akan meningkat apabila kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogik 

guru ditingkatkan dan sebaliknya. 
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Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan progam SPSS, harga 

koefisien determinasi X1 dan X2 terhadap Y (rx1x2y
2
) sebesar 0,953. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kompetensi kepribadian dan kompetensi 

pedagogic guru memiliki kontribusi pengaruh terhadap hasil belajar siswa 

sebesar 95,3% sedangkan 5,7% ditentukan oleh variabel ain yang tidak 

diteliti. 

Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

kepribadian dan kompetensi pedagogik guru memiliki pengaruh terhadap 

hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Bakti Ponorogo. Hal ini berarti, tinggi 

rendahnya hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Bakti Ponorogo dipengaruhi 

oleh kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogik guru. Seperti yang 

dikutip Rusman menurut Munadi hasil belajar di bagi menjadi dua factor, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya pada faktor eksternal 

menurut Gestalt yang dikutip Ahmad Susanto seperti sarana prasarana, 

kompetensi guru, kreativitas guru, sumber-sumber belajar, metode serta 

dukungan lingkungan (keluarga, sekolah dan masyarakat). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian analisis data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis data yang telah ada dapat diketahui nilai Fhitung > Ftabel 

yaitu 574.512 > 0,355 artinya variabel X1, yaitu : kompetensi kepribadian 

guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Selanjutnya, dari perhitungan sebelumnya yaitu Y = 9.332+ 0, 883X1. Dari 

model tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa (y) akan meningkat 

apabila kompetensi kepribadian guru ditingkatkan dan sebaliknya. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) di atas didapatkan nilai 

yaitu sebesar 0,952. Hal ini menunjukkan bahwa variable kompetensi 

kepribadian guru memiliki kontribusi pengaruh terhadap hasil belajar siswa 

sebesar 95,2% sedangkan 5,8% ditentukan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. Berdasarkan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapa 

tpengaruh positif dan signifikan antara kompetensi kepribadian guru dan hasil 

belajar siswa kelas 10 SMA Bakti Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Berdasarkan analisis data yang telah ada dapat diketahui nilai Fhitung > Ftabel 

yaitu 23.099 > 0,355 artinya variabel X2, yaitu : kompetensi pedagogik guru 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Selanjutnya, dari perhitungan sebelumnya yaitu Y = 44.204 + 0, 488 X2. Dari 

model tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa (y) akan meningkat 
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apabila kompetensi pedagogik guru ditingkatkan dan sebaliknya. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) di atas didapatkan nilai 

yaitu sebesar 0,443. Hal ini menunjukkan bahwa variable kompetensi 

pedagogik guru memiliki kontribusi pengaruh terhadap hasil belajar siswa 

sebesar 44,3% sedangkan 56,7% ditentukan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. Berdasarkan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi pedagogik guru dan hasil 

belajar siswa kelas 10 SMA Bakti Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

3. Berdasarkan analisis data yang telah ada dapat diketahui bahwa nilai Fhitung  > 

Ftabel yaitu 286.203 > 0,355 artinya variable independen X1 dan X2 yaitu 

kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogik guru secara signifikan 

berpengaruh terhadap variable dependen y yaitu hasil belajar siswa. 

Selanjutnya, dari perhitungan sebelumnya yaitu Y = 9.390 + 0, 918X1 - 0, 

039X2. Dari model tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa (y) 

akan meningkat apabila kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogik 

guru ditingkatkan dan sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan progam SPSS, harga koefisien determinasi X1 dan X2 terhadap 

Y (rx1x2y
2
) sebesar 0,953. Hal ini menunjukkan bahwa variable kompetensi 

kepribadian dan kompetensi pedagogic guru memiliki kontribusi pengaruh 

terhadap hasil belajar siswa sebesar 95,3% sedangkan 5,7% ditentukan oleh 

variable lain yang tidak diteliti. Berdasarkan analisis di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif, negative dan signifikan antara 
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kompetensi kepribadian guru dan hasil belajar siswa kelas 10 SMA Bakti 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini di 

antaranya adalah berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wawasan 

pengetahuan dan memperdalam lagi tentang kompetensi guru. 

2. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan pengetahuan dan para siswa 

bias menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

3. Bagi Peneliti dan bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadikan wawasan pengetahuan dan 

memberikan pengalaman bagi peneliti sendiri serta memperdalam tentang 

kompetensi guru. Dan hasil penelitian ini juga bias dibuat peneliti 

selanjutnya untuk bahan refrensi penelitian. 
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