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ABSTRAK
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Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Ali
Ba’ul Chusna, M.SI.
Kata Kunci : Kompetensi Profesional Guru, Hasil Belajar Siswa.
Dalam proses pembelajaran di sekolah, tidak sedikit siswa yang mempunyai hasil belajar
rendah. Jika hasil belajar siswa rendah belum tentu menunjukkan bahwa peserta didik tersebut
bodoh atau mempunyai IQ rendah. Ada dua faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar,
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi dalam diri
peserta didik, sedangkan faktor internal meliputi faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh
karena itu, disini peneliti akan meneliti tentang kompetensi professional guru terhadap hasil
belajar.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan (1) Untuk
mengetahui tingkat kompetensi professional guru kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik Ponorogo
Tahun Pelajaran 2018/2019, (2) Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD
Islam Arrisalah Gundik Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019, dan (3) Untuk mengetahui
pengaruh kompetensi professional guru terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD
Islam Arrisalah Gundik Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitiannya
adalah ex-post facto. Pemilihan sampel dengan sampling jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel
bila semua populasi digunakan sebagai sampel yaitu siswa kelas 5 sebanyak 33 responden.
Teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh
kompetensi professional guru terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Islam
Arrisalah Gundik Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019.
Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan: (1) Kompetensi professional guru kelas 5
SD Islam Arrisalah Gundik Ponorogo dalam kategori cukup dengan presentase 75,757%
sebanyak 25 responden, (2) Hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik
Ponorogo dalam kategori sedang dengan presentase 72,727% sebanyak 24 responden, dan (3)
Kompetensi professional guru tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo tahun pelajaran
2018/2019. Hal ini dibuktikan dalam analisis bahwa dengan taraf 0,05% diperolah Ftabel sebesar
4,17 sedangkan 1,621. sehingga Fhitung < Ftabel, artinya variabel kompetensi professional guru
tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah
Gundik Ponorogo.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia karena pada
hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya, dan tidak langsung
dapat berdiri sendiri. Manusia pada saat lahir sepenuhnya memerlukan
bantuan orang tuanya. Karena itu pendidikan merupakan bimbingan orang
dewasa mutlak diperlukan manusia.1
Untuk mencapai keberhasilan pendidikan, peran yang tidak kalah
penting adalah pendidik, sebab pendidik merupakan kunci utama dalam
kesuksesan pendidikan. Guru merupakan komponen paling menentukan
dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian
sentral, pertama dan utama. Guru juga sangat menentukan keberhasilan
peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar.2 Hal
ini terjadi karena salah satu bidang penting dalam administrasi/manajemen
pendidikan adalah berkaitan dengan personil/sumberdaya manusia yang
terlibat dalam proses pendidikan. Baik itu pendidik seperti guru maupun
tenaga kependidikan seperti tenaga administratif.

2008), 5.

1

Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Ilmu Mendidik), (Bandung: Alfabeta,2010),10.

2

E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja Rosdakarya
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Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pendidik adalah profesional yang bertugas merecanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan,
serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.3 Sedangkan
dalam Undang – Undang guru dan Dosen No. 14 2005 sebagaimana dikutip
oleh Uyoh Sabdulloh, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.4
Peranan guru sangat signifikan dalam usaha peningkatan mutu
pendidikan. Untuk itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi dalam
menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya.5 Sesuai tugas
profesionalnya setiap guru dituntut untuk menguasai kompetensi yang
disyaratkan baik dalam kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian
dalam proses belajar mengajar , dari segi materi, kesiapan dan kesediaan guru
dalam menghadapi berbagai macam problem yang akan muncul berkaitan
dengan profesinya, maka faktor perilaku seorang guru akan sangat
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Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
dan sukses dalam sertifikasi Guru, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), 54.
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Uyoh Sadulloh , Pedagogik ( Ilmu Mendidik), 125.
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Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Sukses Uji Kompetensi Guru, (Surabaya: Kata Pena 2015),
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berpengaruh sekali terhadap keberhasilan peserta didiknya dalam rangka
memahami dan menguasai sebuah materi yang diajarkan.
Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh
masyarakat dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu.
Sedangkan

kompetensi

guru

merupakan

seperangkat

pengetahuan,

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan
diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Jadi
kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan penetahuan, keterampilan
dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.6 Kompetensi yang harus
dimiliki pendidik (guru) yang terdapat dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
profesional.7

Kompetensi

pedagogik

adalah

kemampuan

mengelola

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang
6

Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru; Apa, Mengapa dan Bagaimana, (Bandung: YRAMA
WIDYA, 2008),17.
7

2010), 67.

Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa, (Bogor: Ghalia Indonesia,
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mantab, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta
didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru
sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara
efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang
tua/wali peserta didik, dan masyarakat. Kompetensi profesional adalah
kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang
memungkinkan terintegrasikannya konten pembelajaran dengan penggunaan
TIK dan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang
ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).8
Proses belajar dan hasil belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh
sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulum, akan tetapi juga di tentukan oleh
kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru yang
berkompeten akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga kegiatan
belajar dan mengajar siswa dalam tingkat yang optimal dan siswa mampu
memiliki hasil belajar yang baik.9 Masalah pokok yang berada di sekolah
adalah kurangnya hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan perubahan
prilaku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh siswa setelah
belajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor(

8

Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru ( Bandung: Alfabeta, 2014), 123.

9

Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Sukses Uji Kompetensi Guru, 20.
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bukan hanya salah satu aspek potensi saja) yang disebakan oleh pengalaman.10
Anak yang mempunyai hasil belajar yang baik dapat dilihat dari hasil
belajarnya, mempunyai keaktifan belajar dan prestasi belajar.
Glickman menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara
profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (ability) dan
motivasi (motivation). Tingkat kompetensi profesional dan motivasi kerja
guru merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Untuk
meningkatkan hasil belajar siswa dibutuhkan tingkat kompetensi profesional
dan motivasi kerja yang tinggi. Motivasi kerja guru juga merupakan faktor
penting dalam mempengaruhi kinerja guru untuk mencapai tujuan pendidikan.
Motivasi merupakan kekuatan pendorong bagi seseorang untuk melakukan
suatu kegitan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Dengan
demikian semakin tinggi motivasi seseorang maka semakin tinggi pula
kinerjanya begitu pula sebaliknya, semakin rendah motivasi seseorang maka
semakin rendah pula kinerjanya. Apabila para guru mempunyai motivasi kerja
yang

tinggi,

mereka

akan

terdorong

dan

berusaha

meningkatkan

kemampuannya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
kurikulum yang berlaku disekolah sehingga memperoleh hasil kerja yang

10

2014), 185.

Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
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maksimal. Sehingga dengan kinerja yang tinggi kemungkinan besar akan
dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswanya.11
Menurut Nurfuadi dan Jamil ruang lingkup kompetensi profesional,
yaitu sebagai berikut: (1) Menguasai bahan ajar sesuai kurikulum maupun
bahan pengayaan/penunjang bidang studi. (2) Mengerti dan dapat menerapkan
metode/model pembelajaran yang bervariasi. (3) Penggunaan media
pembelajaran, meliputi: mengenal, memilih dan menggunakan media,
membuat alat bantu pelajaran yang sederhana, menggunakan perpustakaan
dalam proses belajar mengajar. (4) Mengelola kelas, meliputi: mengatur tata
ruang kelas untuk pelajaran, menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi.
(5) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa.12
Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa untuk memiliki kompetensi
profesional seorang guru harus mampu menguasai semua indikator yang
berhubungan dengan kompetensi tersebut. Jika sudah mampu melaksanakan
kewajiban dengan penuh tanggung jawab maka guru tersebut dapat dikatakan
guru profesional.
Hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan
tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan

11

Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2003), 5.
12
Syaiful Sagala, Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2003),
57.
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dari tidak mengerti menjadi mengerti”. Hasil belajar siswa sangat erat
hubungannya dengan nilai

kemampuan pengetahuan siswa dalam proses

belajar, penilaian sikap

siswa selama proses belajar dikelas, nilai

keterampilan siswa yang diukur dari cara siswa mengajukan pertanyaan,
ketepatan siswa dalam menjawab pertanyaan dan cara mengemukakan
pendapat didepan kelas. Selain hal tersebut yang dapat menjadi tolak ukur dari
hasil belajar siswa adalah keaktifan siswa dalam proses belajar berlangsung.
Hasil belajar ini akan dirangkum menjadi satu dalam rapot siswa.13
Dalam

kegiatan

belajar

mengajar,

yang

penting

bagaimana

menciptakan kondisi atau suatu proses yang mengarahkan siswa tersebut
melakukan aktivitas belajar. Dalam hal ini, sudah barang tentu peran guru
sangatlah penting. Bagaimana guru melakukan usaha – usaha untuk dapat
menumbuhkan kesadaran belajar dan memberikan motivasi kepada anak
didiknya dalam melakukan aktivitas belajar baik.14
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa di SD Islam Arrisalah
Gundik Slahung Ponorogo terdapat berbagai penyimpangan diantaranya dari
hasil pengamatan pada tanggal 7 Desember 2017 guru mengajar hanya
menggunakan metode ceramah atau bercerita saja, padahal metode tersebut
dapat mendatangkan kebosanan pada siswa, sehingga beberapa siswa ada
13
14

Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Bumi Aksara, 2006), 30.

Sardiman A.M., Interaksi dan motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), 75.

8

yang tidak bisa mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru, dan masih
bergantung pada teman yang lainnya. Mereka lebih suka menyalin pekerjaan
temannya daripada meminta bantuan untuk diajari cara mengerjakan.
Seharusnya ketika guru menjelaskan materi, siswa memperhatikan dengan
baik dan bertanya apabila ada materi yang kurang paham.15 Tetapi faktanya,
setelah guru menjelaskan materi, siswa lebih memilih diam dan tidak mau
bertanya. Sehingga guru tidak tau apakah siswanya sudah paham dengan
materi yang telah disampaikan atau malah sebaliknya. Seharusnya jika
kompetensi profesional guru baik, maka hasil belajar siswa juga akan
meningkat. Tetapi ada beberapa kasus di lapangan yang menunjukkan masih
banyak siswa yang tingkat hasil belajarnya masih rendah.
Berdasarkan latar belakang diatas, secara teoritik menunjukkan bahwa
ada pengaruh antara

kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar

siswa, namun hal tersebut masih harus dibuktikan secara empiris ada tidaknya
pengaruh yang signifikan antara kompetensi profesional guru terhadap hasil
belajar siswa. Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang
“Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Hasil Belajar Matematika
Siswa Kelas V SD Islam Arrisalah Slahung Ponorogo Tahun Pelajaran
2018/2019”.

15

Dari hasil observasi pada tanggal 7 Desember 2017.
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B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan pada
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kompetensi profesional guru kelas 5 SD Islam Arrisalah?
2. Bagaimana hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah?
3. Adakah pengaruh kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk
mengetahui:
1. Untuk mengetahui kompetensi profesional guru kelas 5 SD Islam
Arrisalah.
2. Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Islam
Arrisalah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi profesional guru terhadap
hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah.
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D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat menguji ada atau tidaknya

pengaruh antara kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar
matematika siswa.
b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan

dan memperkaya hasil

penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai
pengaruh kompetensi

profesional guru terhadap hasil belajar

matematika siswa
2. Secara praktis
a. Bagi peneliti
Sebagai bahan latihan

untuk

perpaduan antara ilmu yang

mengembangkan
diterima

dibangku

penalaran dan
kuliah dengan

kenyataan dilapangan, khususnya tentang kompetensi profesional
guru terhadap hasil belajar matematika siswa.
b. Bagi sekolah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemikiran bagi sekolah

sumbangan

(kepala sekolah) dalam mengetahui

kompetensi profesinal guru terhadap hasil belajar matematika siswa
kelas 5 SD Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo.
c. Bagi guru
Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

11

1) Mendorong untuk meningkatkan kompetensi profesional guru.
2) Menumbuhkan wawasan berfikir dalam mengajar.
3) Meningkatkan kualitas dalam mengajar.
d. Bagi siswa
Diharapkan

dapat meningkatkan hasil dalam belajar matematika

siswa.

F. Sistematika Pembahasan
Untuk dapat memberikan gambaran mengenal penelitian ini dapat disusun
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I

: PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
sistematika pembahasan.

BAB II

: KAJIAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan telaah hasil penelitian terdahulu
dan landasan teori (kompetensi professional guru dan
hasil

belajar),

hipotesis.

kerangka

berfikir

dan

pengajuan

12

BAB III

: METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan rancangan penelitian, populasi dan
sampel,

instrumen

pengumpulan

data,

teknik

pengumpulan data dan teknik analisis data.
BAB IV

: HASIL PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi
penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian
hipotesis), interpretasi dan pembahasan.

BAB V

: PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian bab
terdahulu dan saran yang bisa menunjang peningkatan
dari permasalahan yang dilakukan.
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BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI,
KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
1. Penelitian oleh Nova Winari, dkk dengan judul penelitian “Pengaruh
Kompetensi Profesional Guru Akuntansi terhadap Prestasi Belajar Siswa pada
Mata Pelajaran Akuntansi SMA Swasta se-Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian
untuk mengetahui pengaruh kompetensi professional guru akuntansi terhadap
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi SMA swasta se-kota
Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di SMA Swasta se-kota Pekanbaru dari
April 2015 sampai mei 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode deskriptif kuantitatif. Dengan populasi sebanyak 35 guru sehingga
sampel yang digunakan adalah 35 guru. Teknik pengambilan sampel
menggunakan sampel jenuh. Instrument pengumpulan data yang digunakan
adalah soal test dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah
regresi linier sederhana. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kompetensi
professional guru berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini
didasarkan atas hasil analisis, perhitungan menunjukkan Thitung>Ttabel yaitu
2,916 > 2,035, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi professional
guru berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dengan kontribusi sebesar

14

20,5% dan sisanya 79,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti
seperti keluarga, motivasi masyarakat dan lain sebagainya.1
Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu samasama menggunakan penelitian kuantitatif dengan variabel independen
kompetensi profesional guru. Hal yang membedakan antara penelitian ini
menggunakan variabel dependen hasil belajar matematika siswa, sedangkan
penelitian yang dilakukan Nova Winari mengambil variabel dependen prestasi
belajar.
2. Penelitian oleh Nurvianti dengan judul “Pengaruh Kompetensi Profesional
Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Geografi di kelas X
dan XI IPS Madrasah Aliyah Al-Khairaat Pusat Palu pada tahun 2017”.
Dengan tujuan peelitian untuk mengeteahui pengaruh kompetensi professional
guru pada mata pelajaran Geografi terhadap hasil belajar siswa kelas X dan XI
IPS di Madrasah Aliyah Al-Khairaat Pusat Palu, penelitian ini ini adalah
penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan jumlah sampel
sebanyak 37 orang yaitu kelas X dan XI IPS di Madrasah Al-Khairaat Pusat
Palu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, wawancara
dan dokumentasi. Pengumpulan data yang diperoleh dianalisis menggunakan
korelasi Product moment. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rhitung
(0,99) dan nilai thitung sebesar 41,85 >ttabel 2,042. Hal ini menunjukkan bahwa
1

Nova Winari, Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Akuntansi terhadap Prestasi Belajar
Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi SMA Swasta se-Kota Pekanbaru. Jurnal Universitas Riau,
2015.
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hipotesis Ha diterima dan H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang
signifikan antara kompetensi professional guru (X) dengan hasil belajar siswa
(Y) kelas X dan XI IPS MA Al-Khairaat Pusat Palu.2
Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu
sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dengan variabel dependen
hasil belajar dan variabel independen kompetensi profesional guru.
Perbedaannya pada penelitian ini peneliti meneliti seluruh hasil belajar
matematika siswa kelas 5, sedangkan penelitian yang dilakukan Nurvianti
meneliti hasil belajar pada mata pelajaran geografi.

B. Landasan Teori
1. Kompetensi Profesional
a. Pengertian Kompetensi Profesional Guru
Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi
pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan
terintregasikannya konten pembelajaran dengan penggunaan TIK dan
membimbing peseta didik memenuhi standar kompetensi yang telah
ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP , penjelasan pasal
8 ayat 3 butir c)3

2

Nurvianti, Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada
Mata Pelajaran Geografi DI Kelas X dan XI IPS Madrasah Aliyah Al-Khairat Pusat Palu. Jurnal
Universitas Tadulako, 2017.
3

Doni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru. (Bandung: Alfabeta,2014), 127.
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Menurut suharsimi Arikunto, kompetensi profesional artinya guru
memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam tentang subjec
matter(mata pelajaran) yang diampu dan akan diajarkan, serta
penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep
teoritik,

mampu memilih

metode

yang tepat,

serta

mampu

menggunakannya dalam proses belajar mengajar.4
Kompetensi
seorang guru

profesional guru merupakan kemampuan dasar
yang memiliki keahlian khusus mengenai

bidang

keguruan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai
pengajar maupun pendidik dengan penuh rasa tanggung jawab dan
layak.5
Glickman menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara
profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (ability)
dan motivasi (motivation). Tingkat kompetensi profesional dan
motivasi kerja guru merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil
belajar siswa. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dibutuhkan
tingkat kompetensi profesional dan motivasi kerja yang tinggi.
Motivasi

kerja

guru

juga

merupakan

faktor

penting dalam

mempengaruhi kinerja guru untuk mencapai tujuan pendidikan.
Motivasi merupakan kekuatan pendorong bagi seseorang untuk
4
5

36.

Imas Kurnia dan Berlin Sani, Sukses Uji Kompetensi Guru, 52-53.
Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),
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melakukan suatu kegitan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan
nyata. Dengan demikian semakin tinggi motivasi seseorang maka
semakin tinggi pula kinerjanya begitu pula sebaliknya, semakin rendah
motivasi seseorang maka semakin rendah pula kinerjanya. Apabila
para guru mempunyai motivasi kerja yang tinggi, mereka akan
terdorong

dan

berusaha

meningkatkan

kemampuannya

dalam

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang
berlaku disekolah sehingga memperoleh hasil kerja yang maksimal.
Sehingga dengan kinerja yang tinggi kemungkinan besar akan dapat
berpengaruh terhadap hasil belajar siswanya.6
Guru adalah salah satu faktor penting dalam kegiatan belajar
mengajar. Untuk itu guru dituntut untuk memilki kompetensi
khususnya kompetensi profesional dalam proses balajar mengajar
yang memungkinkannya menciptakan proses balajar yang dapat
mengantarkan

siswa

mencapai

kompetensi

yang

ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi
alasan adanya hubungan kompetensi profesional guru dengan hasil
belajar siswa adalah apabila guru memiliki kompetensi profesional
khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas maka siswa akan

6

2003), 5.

Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara,
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termotivasi untuk menerima dan mengikuti pelajaran sehingga
memungkinkan tercapainya hasil belajar yang diharapkan.
b. Kemampuan Kompetensi Professional Guru
Meliputi hal-hal berikut:
1. Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat.
a. mengkaji prinsip-prinsip pengelolaan kelas.
b. mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi suasana belajar
mengajar.
c. menciptakan suasana belajar mengajar yang baik.
d. mempengaruhi masalah pengajaran dan pengelolaan.
2. Mengatur ruang belajar.
a. mengkaji berbagai tata ruang belajar.
b. mengkaji sarana dan prasarana kelas.
c. mengatur ruang belajar yang tepat.
3. Mengelola interaksi belajar mengajar.
a. mengkaji cara-cara mengamati kegiatan belajar mengajar.
b. dapat mengamati kegiatan belajar mengajar.
c. menguasai berbagai ketrampilan dasar mengajar .
d.dapat menggunakan berbagai keterampilan dasar mengajar.
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e.dapat mengatur murid dalam dalam kegiatan belajar
mengajar.7
Dari uraian diatas kompetensi profesional adalah kemampuan
seseorang guru dalam menguasai materi

pelajaran yg akan

diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuannya. Kompetensi ini
merupakan jenis kompetensi yang diperoleh dan dikembangkan
melalui pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman profesional
serta

dapat

menghasilkan

kualitas

kemampuan

dalam

melaksanakan profesi.8
Kemampuan profesial ini meliputi :9
1) Menguasai landasan kependidikan
2) Menguasai bahan pengajaran
3) Menyusun program pengajaran
4) Melaksanakan program pengajaran
5) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah
dilaksanakan.

7

Popi Sopianti, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa. (Bogor: Galia Indonesia,

2010), 68.
8

Ibid,19.

9

Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2009), 17.
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Profesional Guru
Kompetensi guru berkaitan dengan profesional, artinya guru
yang

profesional

adalah

guru

yang

memiliki

kompetensi

(berkemampuan). Karena itu, kompetensi profesional guru dapat
diartikan

sebagai

kemampuan

dan

kewenangan

guru

dalam

menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Menurut
M. Ngalim Purwanto kompetensi professional guru dipengaruhi oleh
faktor internal dan eksternal. Adapun faktor tersebut adalah sebagai
berikut:
1) Faktor internal
Faktor ini adalah faktor yang muncul dari dalam diri seseorang,
seperti:
a) Kesadaran
b) Bakat dan Minat
c) Motivasi
2) Faktor Eksternal
Faktor ini adalah faktor yang muncul dari luar diri seseorang
seperti:
a) Latar belakang pendidikan
b) Pengalaman
c) Dukungan kepala sekolah

21

d) Kontrol Masyarakat10

2. Hasil Belajar Siswa
Belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang setelah
memperoleh informasi yang disengaja. Kegiatan belajar ialah upaya
mencapai perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut aspek
pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Bahkan lebih luas lagi,
perubahan tingkah laku ini tidak hanya mengenai perubahan pengetahuan,
tetapi

juga

berbentuk

kecakapan,

kebiasaan,

sikap,

pengertian,

penghargaan minat dan penyesuaian diri. Pendeknya, ia terkait dengan
segala aspek organisasi atau pribadi seseorang. Senada dengan hal tersebut
Muhibbin Syah mengatakan bahwa Belajar adalah suatu proses adaptasi
(penyesuaian tingkah laku) yang berlangsung secara progresif.
Jadi,

belajar

merupakan

suatu

kegiatan

yang

dilakukan seseorang dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan,
ketrampilan dan sikapnya yang baik serta bermanfaat dalam kehidupan.11
Sukmadinata
atau

achievement

kecakapan-kecakapan

menyatakan
merupakan
potensial

bahwa

realisasi
atau

atau
kapasitas

hasil

belajar

pemekaran
yang

dari

dimiliki

10

M.Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktik, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2008), 276.
11

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 64; lihat juga
Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukuranna, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 22.
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seseorang, yang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam
bentuk

penguasaan

pengetahuan,

ketrampilan

motorik.12

macam

belajar,

hasil

ketrampilan

Kingsley
yakni

keterampilan

berfikir

maupun

membagi

tiga

dan

kebiasaan,

pengetahuan dan pengertian serta sikap dan cita-cita, yang masing-masing
golongan

dapat

diisi

dengan

bahan

yang

ditetapkan

dalam kurikulum sekolah.13
Faktor- faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibagi
menjadi 2 bagian yaitu, faktor intern adalah yang ada dalam diri individu
yang sedang belajar. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada
diluar individu.14 Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan berikut ini:
1) Faktor intern
a. Faktor jasmaniah yaitu faktor kesehatan yang mana kesehatan
berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagianbagiannya dan bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang
berpengaruh terhadap belajarnya, proses belajar seseorang akan
terganggu jika kesehatannya tidak stabil. Faktor cacat tubuh
yaitu sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang
12

Sukmadinata, Nana Syaodih. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. (Bandung: PT.
Rosdakarya, 2003), 101.
13

Sudjana, Nana, Dasar-dasar Proses Belajar Megajar. (Bandung: Sinar Baru Algensindo,

2000), 45.
14

54.

Slameto. Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),
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sempurna mengenai tubuh/badan. Cacat berupa buta, setengah
buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, dan patah tangan, lumpuh,
dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi
belajarnya. Siswa yang cacat akan terganggu belajarnya.
b. Faktor psikologis yaitu inteligensi, perhatian, minat, bakat,
motif, kematangan, kesiapan,
2) Faktor ekstern
a. Faktor keluarga yaitu cara orang tua menidik, relasi antar anggota
keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian
orang tua, latar belakang kebudayaan.
b. Faktor sekolah yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru
dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat
pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, metode belajar, tugas
rumah.
c. Faktor masyarakat yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, media
massa, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat.

3. Pembelajaran Matematika SD/MI
a. Pengertian Matematika
Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada
semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga perguruan
tinggi. Bahwa bahkan merupakan suatu syarat cukup untuk
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melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Karena dengan belajar
matematika, kita akan belajar bernalar secara kritis, kreatif dan aktif.
Matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi symbol-simbol,
maka konsep-konsep matematika harus dipahami terlebih dahulu
sebelum memanipulasi symbol-sombol itu.15
Dalam kurikulum Depdiknas 2004 disebutkan bahwa standart
kompetensi matematika di sekolah dasar yang harus dimiliki siswa
setelah melakukan kegiatan pembelajaran bukanlah penguasaan
matematika, namun yang diperlukan ialah dapat memahami dunia
sekitar, mampu bersaing, dan berhasil dalam kehidupan. Standart
kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum ini mencakup
pemahaman konsep matematika, komunikasi matematis, konekasi
matematis, penalaran dan pemecahan masalah, serta sikap dan minat
positif terhadap matematika.16
Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat
meningkatkan kemampuan berfikir dan berargumentasi, memberikan
kontribuasi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia
kerja serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kebutuhan akan aplikasi matematika saat
ini dan masa depan tidak hanya utuk keperluan sehari-hari, tetapi
15

Ahmad Susanto, Teori belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenada
Media Grup, 2013), 183.
16
Ibid., 184.
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terutama dalam dunia kerja, dan untuk mendukung perkembangan
ilmu pengetahuan oleh karena itu matematika sebagai ilmu dasar perlu
dikuasai dengan baik oleh siswa, terutama sejak usia sekolah dasar.17
b. Tujuan Pembelajaran Matematika Di SD
Secara umum tujuan pembelajaran matematika di SD adalah agar
siswa mampu dan terampil dalam menggunakan matematika. Selain
itu juga, dengan pembelajaran matematika dapat memberikan tekanan
penataran nalar dan penerapan matematika. Menurut Depsiknas,
kompetensi atau kemampuan umum pembelajaran matematika di SD
sebagai berikut :18
1. Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian,
pembagia,

beserta

operasi

campurannya,

termasuk

yang

melibatkan pecahan
2. Menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan bangun
ruang sederhana, termasuk penggunaan sudut, keliling, luas dan
volume.
3. Menentukan sifat simetri, kesebangunan dan system koordinat.
4. Menggunakan pengukuran: satuan, kesetaraan, antar satuan, dan
penafsiran pengukuran.

17
18

Ibid., 185.
Ibid., 189-190.
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5. Menentukan dan menafsirkan data sederhana, seperti: ukuran
tertinggi,

terendah,

rata-rata,

modus,

mengumulkan

dan

menyajikaannya.
6. Memecahkan

masalah

melakukan,

dan

mengomunikasikan

gagasan secara matematika.
Secara khusus, tujuan matematika di SD sebagaimana yang
disajikan oleh Depdiknas sebagai berikut:19
1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar
konse, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma.
2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dalam generaliasi, menyusun bukti atau
menjelaskan gagasan dan pertanyaan matematika.
3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan
menfsirkan solusi yang diperoleh.
4. Mengomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram, atau
media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah.
5. Memiliki sifat menghargai penggunaan matematika dalam
kehidupan sehari-hari.

19

Ibid., 190.

27

Untuk mencapai tujuan pembeljaran mata pelajaran matematika
tersebut, seorang guru hendaknya menciptakan kondisi dan situasi
pembelajaran

yang

memungkinkan

siswa

aktif

membentuk,

menemukan dan mengembangkan pengetahuannya. Kemudian siswa
dapat membentuk makna dari bahan-bahan pelajaran melalui suatu
proses belajar dan mengkontruksinya dalam ingatan yang sewaktuwaktu dapat diproses dan dikembangkan lebih lanjut. Hal ini
sebagaimana dijelaskan oleh piaget, bahwa pengetahuan atau
pemahaman siswa ditemukan, dibentuk, dan dikembangkan oleh siswa
itu sendiri.20

4. Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Hasil Belajar
Siswa
Menurut Misnawati dalam skripsinya yang berjudul “Hubungan antara
Kompetensi Profesional Guru dengan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran
Aqidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandar Lampung”
menyebutkan

bahwa

yang

menjadi

alasan

adanya

pengaruh

profesionalisme guru dengan hasil belajar siswa dapat dilihat dalam dua
hal sebagai berikut:21

20

Ibid., 190-191
Misnawati, “Hubungan antara Kompetensi Profesional Guru dengan Hasil Belajar Siswa
Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandar Lampung” (Skipsi, UIN Raden
Intan Lampung, 2017), 80.
21
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1) Karena keberadaan guru dalam kelas adalah sebagai manager bidang
studi. Yaitu, orang yang merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi hasil belajar di sekolah.
2) Karena guru di sekolah bertugas menentukan keberhasilan siswa. Oleh
karena itu, apabila siswa belum berhasil, maka guru perlu
mengadakan remidial. Untuk itu guru yang mampu merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar adalah guru yang
profesional.
3) Terdapat hubungan yang positif antara penguasaan bahan pelajaran,
oleh guru dengan hasil belajar yang dicapai oleh siswa, karena
dengan penguasaan bahan yang baik oleh guru biasa dalam mengajar
guru akan lebih terarah dan sistematis, sehingga apa yang
disampaikan oleh guru dapat diterima oleh siswa dengan baik.
Artinya makin tinggi penguasaan bahan pelajaran oleh guru makin
tinggi pula hasil belajar yang dicapai siswa, karena hasil belajar juga
akan lebih baik apabila pembelajaran yang berjalan dikelas juga baik.
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C. Kerangka Berfikir
Dari teori Glickman kompetensi professional guru berpengaruh terhadap
hasil belajar. Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka
berfikir dalam penelitian ini adalah:
1. Jika kompetensi professional guru baik, maka hasil belajar matematika siswa
kelas 5 di SD Arrisalah juga akan baik.
2. Jika kompetensi professional guru rendah, maka hasil belajar matematika siswa
kelas 5 di SD Arrisalah juga akan rendah.

D. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis berasal dari kata hypo = kurang dari, dan thesis = pendapat.
Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau pendapat yang masih kurang karena
masih harus dibuktikan.22 Hipotesis merupakan rumusan sementara terhadap
rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan
dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang
diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum dinyatakan pada faktafakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.23

22

Tukiran Taniterdja & Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2012),

24.
23

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R & D (Bandung:
Alfabeta, 2010), 96.
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Karena hipotesis merupakan kebenaran yang bersifat sementara dan perlu
dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengajukan Hipotesis
Nihil (H0) dan Hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut:
Ha

: Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi professional guru
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SD Arrisalah.

H0

: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi professional guru
tehadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SD Arrisalah.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, di mana dalam
penelitian ini banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data,
penafsiran data serta penyajian dari hasil penelitian pun diwujudkan dalam angka.
Penelitian ini merupakan penelitian Ex-Post facto, dimana menurut Sukardi
sebagaimana dikutip oleh Deni Dermawan yang dimaksud penelitian Ex-Post facto
merupakan penelitian dimana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti
mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. Dalam
penelitian ini peneliti tidak mempunyai control langsung terhadap variabelvariabel bebas karena manifestasi fenomena telah terjadi atau fenomena sukar
dimanipulasi.1
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
professional guru (X1)

1

Deni Dermawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 40.
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2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau
yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.2 Variabel dependen
adalah hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Arrisalah.

B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.3
Populasi juga diartikan sebagai objek penelitian baik terdiri dari benda
nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan
memiliki karakter tertentu dan sama.4
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 di SD Islam
Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo yang berjumlah 33 siswa.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti
yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan
menggunakan teknik tertentu. Sampel juga berarti sebagian dari populasi, atau

2

Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2002), 10, 61
3
Sugiyono, Metode Penelitian…, 117.
4
Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006),
47.
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kelompok kecil yang diamati.5 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
teknik probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan
sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota)
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Dengan demikian sampel pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik
kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo yang berjumlah 33
siswa.

C. Instrumen Pengumpulan Data
Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila menggunakan instrumen,
Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan
data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul.
Instrumen sebagai alat pengumpulan data harus betul betul dirancang dan
dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya.
Data yang salah tidak menggambarkan data yang empiris bisa menyesatkan
peneliti sehingga yang di tarik atau dibuat peneliti bisa keliru.
Dalam hal ini ada dua instrument yang digunakan, yaitu :6
1. Instrument untuk data kompetensi professional guru (X) yaitu dengan
menggunakan angket

5

Tukiran Taniterdja & Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2012),

6
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2. Instrument data hasil belajar matematika (Y) yaitu dengan menggunakan nilai
UTS semester ganjil.

D. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Secara umum dapat diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan
(data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dengan pencatatan
secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang di jadikan sasaran
pengamatan.7Dalam hal ini penulis mengamati kondisi umum sekolah SD Islam
Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo
2. Metode angket/ Kuesioner
Menurut Burhan Bungin, metode angket merupakan serangkaian atau
daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi
oleh responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan ke
petugas atau ke peneliti.8
Dalam penelian ini penulis menyebarkan angket kepada para siswa yang
terpilih menjadi sampel penulisan terkait dengan kompetensiprofesional guru
terhadap hasil belajar.
Skala yang digunakan adalah skala likert yaitu skala yang digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok

7
8

Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 76
Berhan Buangin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2005), 123.
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tentang fenomena sosial.9 Dengan skala likert variabel yang akan diukur
dijabarkan melalui indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan
sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen yang dapat berupa pertanyaan
atau pernyataan.10 Jawaban dalam setiap instrumen mempunyai gradasi dari
sangat positif sampai sangat negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif,
jawaban dapat diberi skor sebagai berikut:11

Tabel 3.1 Skor Alternatif Jawaban
Tidak
Selalu

Sering

Kadang-kadang

(SL)

(SR)

(KK)

Pernyataan
Skor

Pernah
(TP)

Positif (+)

4

3

2

1

3. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi ialah metode pengumpulan data mengenai hal-hal
atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan
lain-lain.12 Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh

Sugiyono, Metode Penelitian…, 134.
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi
Aksara, 2009), 93.
11
Ibid…, 94.
12
Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2002), 158.
9

10
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data yang berkaitan dengan nilai membaca siswa, serta data-data yang berkaitan
dengan gambaran umum lokasi penelitian.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau
sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam data adalah pengelompokan data
berdasarkan variable dan data responden, mentabulasi data berdasarkan variable
yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah
diajukan. Langkah ini diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah
menyusun dan menginterpretasikan data (kuantitatif) yang sudah dieroleh.13
Karena dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, maka teknik analisis
data menggunakan statistic. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Pra penelitian
a. Uji Validitas
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang

terjadi pada

obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan
demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang

13

Bambang Prasetio dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan
Aplikasi (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 170.
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dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek
penelitian.14
Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat maka
pengolahan dan analisis data ini menggunakan bantuan komputer program
SPSS versi 16.0 for windows.
Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan
mengkorelasikan skor item pertanyaan hasil uji coba dengan skor total
menggunakan metode korelasi product moment.
Kriteria dari validitas setiap item pertanyaan adalah apabila
koefisien korelasi rhitung positif dan lebih besar atau sama dengan rtabel
maka item tersebut dikatakan valid dan sebaliknya apabila rhitung negatif
atau lebih kecil dari rtabel maka item tersebut dikatakan tidak valid (drop).
Selanjutnya apabila terdapat item-item pertanyaan yang tidak memenuhi
kiteria validitas (tidak valid), maka item tersebut akan dikeluarkan dari
angket. Nilai rtabel yang digunakan untuk subyek (N) sebanyak 33 adalah
mengikuti ketentuan df=N-2, berarti 33-2= 31 dengan menggunakan taraf
signifikan 5% maka diperoleh rtabel = 0,433.15

Sugiyono, Metode Penelitian…, 267.
Andhita Desi Wulandari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta:
Pustaka Felicha, 2016), 95.
14

15
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Tabel 3.2 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian
Kompetensi Profesional Guru
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rhitung
0,668
0,780
0,208
0,669
0,952
0,562
0,547
0,911
0,720
0,787
0,732
0,620
0,808
0,662
0,638
0,636
0,668
0,669
0,636
0,787
0,780
0,952
0,732
0,732
0,730
0,668
0,256
0,562
0,361
0,636

Rtabel
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433
0,433

Hasil
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
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Untuk variabel kompetensi profesional guru, dari jumlah 30
soal

ada

27

item

soal

yang

valid

yaitu

nomor

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28
,30. Tercantum pada skor jawaban angket.16 Hasil perhitungan
validitas butir soal instrumen penelitian variabel kompetensi
profesional guru juga diketahui.17
b. Uji Reliabilitas
Realibilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu
instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat
pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik. Instrument yang
sudah dapat dipercaya, yang reliable akan menghasilkan data yang dapat
dipercaya juga.18 Ini berarti semakin reliable suatu tes memiliki persyaratan
maka semakin yakin kita dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes
mempunyai hasil yang sama ketika dilakukan tes kembali.19
Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen, dalam
hal ini kuisioner, dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh
responden yang sama. Uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari
dua menggunakan uji cronbach's alpha, yang nilainya akan dibandingkan

16

Lampiran 4
Lampiran 5
18
Ibid…, 154.
19
Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2011), 85.
17
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dengan nilai koefisien reliabilitas minimal yang dapat diterima. Adapun
untuk menganalisis reliabilitas instrumen menggunakan teknik Alpha
Cronbach dengan bantuan program SPSS versi 16.0 for windows.
Reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat
diterima, dan lebih dari 0.8 adalah baik. Jika nilai nilai cronbach's alpha >
0.6, maka instrumen penelitian reliabel. Jika nilai cronbach's alpha < 0.6,
maka instrumen penelitian tidak reliable. Uji reliabilitas dimaksudkan
untuk memperoleh keterandalan, sehingga instrumen tersebut dapat
dipercaya atau handal.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Reliabilitas Item Instrumen
Penelitian
Variabel

Jumlah Item

Cronbach Alfa

Keterangan

Kompetensi

30 item

0,750

Reliabel

profesional guru

Dari keterangan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel
kompetensi professional guru memiliki nilai cronbach alfa lebih dari 0,6.
Dengan demikian variabel kompetensi profsional guru dikatakan reliable.
Adapun perhitungan cronbach alfa dapat diketahui.20

20
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2. Analisis Data Hasil Penelitian
Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah sebagai
berikut.
a. Uji Normalitas
Sebelum menggunakan rumus statistika kita perlu mengetahui
asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Uji persyaratan ini
berlaku untuk penggunaan rumus parametrik yang diasumsi normal yaitu
uji normalitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji normalitas
data tentang pengaruh kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar
matematika SD Islam Arrisalah.
Uji normalitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik Uji
Kolmogorov Smirnov dan pengujiannya menggunakan SPSS versi 16.0 for
windows. Kriteria dari normalitas data penelitian adalah apabila
signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dikatakan berdistribusi
normal.21
𝐛. Uji Linearitas

Uji linearitas merupakan uji kelinieran garis regresi. Digunakan pada

analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi ganda. Uji linearitas
menggunakan SPSS. Untuk uji lineritas pada SPSS digunakan Test
Linearty dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai

21

Duwi Prayitno, SPSS Handbook: Analisis Data, Olah Data, dan Penyelesaian Kasus-Kasus
Statistik, 39.
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hubungan yang linear bila nilai signifikansi pada Deviantion From Linearty
lebih dari 0,05.22
a. Analisis Hasil Penelitian
Adapun teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab rumusan
masalah nomor 3 menggunakan Regresi Linier Sederhana, dimana X
digunakan untuk memprediksi (forecast) Y adalah.23 Adapun dalam
penelitian ini menggunakan SPSS versi 16.0 for windows.

22
23

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan (Ponorogo: STAIN Po, 2012), 55.
Ibid., 123.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Goegrafis dan Sejarah Berdirinya SD Islam Arrisalah
Sekolah Dasar Islam Arrisalah Slahung Ponorogo. Lembaga
pendidikan yang terletak di desa Gundik Kecamatan Slahung Kabupaten
Letak Geografis Ponorogo (Jurusan Pacitan ±15 Km) arah selatan dari
kota Ponorogo. Sekolah Dasar Islam Arrisalah berdiri di atas tanah
seluas 2,5 ha dari 12,5 ha luas kampus Pondok Modern Arrisalah dengan
batas-batas: sebelah timur Desa Crabak, barat Desa Nailan, utara dan
selatan Desa Gundik.1
Sekolah Dasar Islam Arrisalah dirintis oleh Drs. KH. Muhammad
Ma’shum Yusuf bin Kyai Taslim pada tahun 1993 yang awalnya diberi
nama TKA/TPA Arrisalah dengan santri kurang lebih berjumlah 200
anak terdiri dari 125 santriwan dan 75 santriwati yang berasal dari
daerah sekitar pondok Arrisalah. Tahun 1994 datang 3 santriwan dan 3
santriwati

dan

diterima

menjadi

santri

pertama

di

Kulliyatul

Mubtadiin/Mubtadiat Al-Islamiyah (KMI) Arrisalah. Mereka datang dari
Sumedang, Jakarta, Purwokerto, dan Bekasi. Sebelum lembaga
pendidikan ini diresmikan pelaksanaan pendidikan formal dilaksanakan

1

Dokumentasi, Dikutip dari Data Monografi Pendidik SD Islam Arrisalah Slahung, 15
Oktober 2018.
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di SDN Gundik dan pendidikan agama di dalam asrama Pondok Modern
Arrisalah. Semua santri wajib mukim dan berasrama di dalam pondok.
Semakin hari jumlah santri semakin bertambah, hingga pada
tahun 1997 resmi didirikan Kulliyatul Mubtadiin Al-Islamiyah (KMI)
Arrisalah oleh pimpinan pondok Arrisalah Drs, KH. Muhammad
Ma’shum Yusuf, meskipun sudah diresmikan ujian Negara tetap
dilaksanakan di SDN Gundik.
Sejak tanggal 17 Juli 2001 Kulliyatu-l Mubtadiin Al-Islamiyah
mendapat

izin

untuk

melaksanakan

kegiatan

belajar

mengajar

sebagaimana mestinya sehingga bias melaksanakan ujian sekolah sendiri
dan berganti nama dengan Sekolah Dasar Islam Arrisalah hingga
sekarang.
Pendidikan yang dilaksanakan tercakup dalam Tri Pusat
Pendidikan yang meliputi pendidikan rumah (asrama), pendidikan
sekolah (di kelas), dan pendidikan masyarakat (lingkungan). Proses
belajar mengajar mengacu pada kurikulum nasional ataupun KTSP dan
ditambah dengan kurikulum lokal (kurikulum pesantren).2
2. Visi dan Misi SD Islam Arrisalah
Visi

:

Terbentuknya

anak

didik

yang

berakhlak

mulia,

berpengetahuan agama dan umum secara seimbang dan
mampu menyebarkan agama Islam sebagai rahmat bagi
sekalian alam.
2

Ibid.
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Misi :
a. Mengajarkan dan mendidik Islam secara menyeluruh.
b. Menciptakan linkungan sekolah sebagai Tri Pusat Pendidikan yang
berbasisi keseimbangan ilmu agama dan ilmu umum.
c. Mengemban risalah Nabi Muhammad SAW., yang mengacu pada
Khilafah mengatur kehidupan dunia dengan metode Islam.
3. Keadaan Guru dan Keadaan Siswa
a. Keadaan Guru
Yang dimaksud dengan guru adalah pendidik yang secara
administratif

bertanggung jawab membimbing dan mengarahkan

anak didiknya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Para tenaga pengajar Sekolah Dasar Islam Arrisalah Slahung
Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 berjumlah 19 orang guru, terdiri
dari 10 orang guru laki-laki dan 9 orang guru perempuan. Adapun
keadaan guru di SD Islam Arrisalah dapat diketahui.3
b. Keadaan Santri Sekolah Dasar Islam Arrisalah
Yang dimaksud santri adalah mereka yang secara resmi
menjadi santri Sekolah Dasar Islam Arrisalah Slahung Ponorogo dan
terdaftar dalam buku induk sekolah.
Perkembangan dari kuantitas, maka jumlah santri Sekolah
Dasar Islam Ar-Risalah Slahung Ponorogo semakin hari semakin
meningkat. Hal ini bisa dilihat dari peminatnya yang semakin lama
3

Lampiran 9

46

semakin banyak. Mereka pada umumnya datang dari daerah di
seluruh Indonesia.
Jumlah keseluruhan siswa dan siswi SD Islam Arrisalah
Slahung Ponorogo adalah 421 anak, yang terdiri dari 219 siswa dan
205 siswi. Adapun keadaan siswa di SD Islam Arrisalah dapat
diketahui.4
4. Keadaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen yang
ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran.
Tanpa ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka akan
membawa dampak yang kurang baik. Bila penyelenggaraan
pendidikan dan pengajaran ditunjang oleh sarana dan prasarana yang
memadai, maka akan tercipta suasana sekolah yang nyaman serta
tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik. Berdasarkan dokumen,
sarana tersebut adalah sebagai berikut:
a. Gedung Aula
Sekolah Dasar Islam Arrisalah berada dalam lingkungan
pondok. Didalamnya terdapat gedung aula atau gedung 17
Agustus. Gedung ini cukup luas untuk menampung anak-anak
untuk kegiatan keagamaan terutama sholat dhuha dan sholat
dzhuhur berjamaah.
b. Ruang Kelas
4
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Ruang kelas merupakan sarana penunjang dalam kegiatan
belajar anak-anak yang dilakukan sehari-hari. Ada 20 ruang kelas,
yang setiap ruang terdapat kursi dan meja digunakan anak-anak
untuk belajar, kemudian terdapat meja dan kursi yang digunakan
oleh guru.
c. Asrama
Salah satu sarana di Sekolah Dasar Islam Arrisalah adalah
asrama. Asrama ini ada 2, yaitu asrama putra dan asrama putri
yang terletak dekat dengan gedung aula. Asrama ini ditempati
oleh anak-anak yang bermukim.
5. Struktur Organisasi Sekolah Dasar Islam Arrisalah
Adapun struktrur organisasi Sekolah Dasar Islam Arrisalah
Slahung Ponorogo pada tahun pelajaran 2018/2019 dapat diketahui.5
6. Sistem Pendidikan dan Pelaksanaan Kegiatan Belajar-mengajar
Di SD Islam Arrisalah, pendidikan diselenggarakan pada pagi
hari yang terdiri dari kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
Dimulai dari pukul 07.00 pagi sampai pukul 14.00. Pada kegiatan
ektrakurikuler terdiri dari kursus bahasa, kursus letter, melukis seni
baca Al-Qur’an, khot dan kepramukaan.

5
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B. Deskripsi Data
Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian yaitu kelas 5 yang
berjumlah 33 siswa, dan peneliti mengambil teknik sampling jenuh sehingga
semua siswa kelas 5 menjadi sampel.
Pada bab ini dijelaskan masing-masing variabel penelitian tentang
kompetensi professional guru dan hasil belajar pada mata pelajaran
matematika, untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan
perhitungan melalui SPSS versi 16.0 for windows. Adapun hasil dari
perhitungan dpat dilihat pada analisis data.
1. Data Tentang Kompetensi Profesional Guru di SD Islam Arrisalah
Gundik Tahun Pelajaran 2018/2019
Untuk mendapatkan data mengenai kompetensi professional guru,
peneliti melakukan penyebaran angket terhadap responden yaitu siswa
kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik dengan jumlah 33 siswa yang
merupakan sampel dalam penelitian ini.
Adapun hasil angket tentang kompetensi professional guru di SD
Islam Arrisalah Gundik tahun pelajaran 2018/2019 dapat dilihat pada
tabel berikut :
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Tabel 4.1
Data Kompetensi Profesional Guru Siswa Kelas 5 SD Islam Arrisalah

No

Data Kompetensi Profesional Guru

Frekuensi

1

57

1

2

64

1

3

68

2

4

71

3

5

77

1

6

79

1

7

81

4

8

82

3

9

83

4

10

84

2

11

85

1

12

89

2

13

91

1

14

93

1

15

94

2

16

100

1

17

102

1

18

103

1

Jumlah

33

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sementara perolehan skor
variabel kompetensi profesinal guru tertinggi 108 dengn frekuensi 1 orang
dan terendah bernilai 57 dengan frekuensi 1 orang, yang tercantum dalam
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skor jawaban angket tentang kompetensi professional guru siswa kelas 5
SD Islam Arrisalah Gundik.
Setelah diketahui hasil skor jawaban angket tersebut, melalui
distribusi frekuensi variabel kompetensi professional guru di atas dapat
dibuat kurva seperti ganmbar dibawah ini :

Histogram 4.1
Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Kompetensi
Profesional Guru

Histogram di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari
hasil perhitungan distribusi frekuensi nilai pada variabel kompetensi
professional guru siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik. Dari
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histrogram tersebut dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah frekuensi
total yaitu sebanyak 33 siswa, nilai mean sebesar 82,73 dan pada nilai
standar deviasi sebesar 11,229.
2. Data Tentang Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika
Kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik Tahun Pelajaran 2018/2019
Untuk mendapatkan data mengenai hasil belajar mata pelajaran
matematika, berhubung peneliti tidak melakukan tes dan non tes secara
langsung, jadi peneliti meminta nilai UTS pada mata pelajaran matematika
siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah semester ganjil.
Adapun data nilai hasil belajar siswa kelas 5 khususnya mata
pelajaran matematika di SD Islam Arrisalah tahun pelajaran 2018/2019
dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Hasil Belajar Mata Pelajaran Matematika Kelas 5 SD Islam
Arrisalah Tahun Pelajaran 2018/2019

No

Nilai Hasil Mata Pelajaran Matematika

Frekuensi

1

60

1

2

62

2

3

65

4

4

68

3

5

70

8

6

75

4

7

78

2

52

8

80

2

9

82

1

10

85

4

11

90

1

12

92

1

Jumlah

33

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sementara perolehan skor nilai
hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika tertinggi
bernilai 92 dengan frekuensi 1 orang dan terendah bernilai 60 dengan
frekuensi 1 orang, yang tercantum dalam nilai hasil belajar mata pelajaran
matematika siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik. Adapun nilai hasil
belajar pada mata pelajaran matematika dapat diketahui.6
Setelah diketahui hasil belajar tersebut, melalui distribusi frekuensi
variabel hasil belajar matematika di atas dapat dibuat kurva seperti gambar
dibawah ini :

6
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Histogram 4.2
Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Hasil Belajar
Matematika

Histogram di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari
hasil perhitungan distribusi frekuensi nilai pada variabel hasil belajar
matematika siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik. Dari histrogram
tersebut dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah frekuensi total yaitu
sebanyak 33 siswa, nilai mean sebesar 73,58 dan pada nilai standar deviasi
sebesar 8,43.
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C. Analisis Data (Pengajuan Hipotesis)
1. Analisis Data Kompetensi Profesional Guru Kelas 5 SD Islam
Arrisalah Gundik Tahun Pelajaran 2018/2019
Untuk mengetahui kompetensi professional guru, peneliti terlebih
dahulu melakukan penyebaran angket keseluruh siswa kelas 5 SD Islam
Arrisalah yang berjumlah 33 siswa. Setelah diketahui hasil jawaban angket,
kemudian mencari mean dan standar deviasi. Adapun hasil jawaban angket
kompetensi professional guru dapat diketahui.7 Berikut tabel perhitungan
mean dan standar deviasi dengan menggunakan SPSS versi 16.0 for
windows.

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Kompetensi_profesional

33

57

108

82.73

11.229

Valid N (listwise)

33

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx = 82,73 dan SDx = 11,229
Maka untuk menentukan kompetensi professional guru baik, cukup,
ataupun kurang, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus
berikut :
Mx + 1.SDx

= kategori baik

Mx – 1.SDx

= kategori kurang

Antara Mx + 1.SDx sampai Mx – 1.SDx

= kategori cukup

7

Lampiran 8
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Untuk mengetahui nilai Mx + 1. SDx dan Mx – 1.SDx maka dilakukan
perhitungan sebagai berikut :
a. Mx + 1.SDx

= 82,73 + 1.11,229
= 82,73 + 11,229
= 93, 959 = 94 (dibulatkan)

b. Mx - 1.SDx

= 82,73 - 1.11,229
= 82,73 - 11,229
=71,501 = 71 (dibulatkan)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 93 ke atas dikategorikan
kompetensi professional guru adalah baik, sedangkan skor 71 kebawah
dikategorikan kompetensi professional guru adalah kurang, dan skor antara
71 sampai 94 dikategorikan kompetensi professional guru adalah cukup.
Tabel 4.3
Kategori Kompetensi Profesional Guru
No

Skor

Frekuensi

Kategori

1

Lebih dari 94

4

Baik

2

71-94

25

Cukup

3

Kurang dari 71

4

Kurang

Jumlah

33

Dari kategori tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi professional
guru dalam kategori baik ditentukan dengan frekuensi 4 responden, dalam
kategori cukup ditentukan dengan frekuensi 26 responden, dan dalam
kategori kurang ditentukan dengan frekuensi 4 responden. Dengan
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demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kompetensi professional
guru di SD Islam Arrisalah Gundik adalah cukup.
2. Analisis Data Hasil Belajar Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas 5
SD Islam Arrisalah Gundik Tahun Pelajaran 2018/2019
Untuk

mengetahui

hasil

belajar

khususnya

mata

pelajaran

matematika siswa kelas 5, peneliti memanfaatkan dokumentasi nilai UTS
semester ganjil khususnya pada pelajaran matematika siswa kelas 5 SD
Islam Arrisalah Gundik kepada guru yang bersangkutan
Kemudian mencari mean dan standar deviasi dengan menggunakan SPSS
versi 16.0 for windows dengan hasil berikut :

Descriptive Statistics
Std.
N

Minimum

Hasil_Belajar_Matematika

33

Valid N (listwise)

33

60

Maximum

Mean
92

Deviation

73.58

8.430

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx = 73,58 dan SDx = 8,430
Maka untuk menentukan hasil belajar matematika baik, cukup, ataupun
kurang, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus berikut :
Mx + 1.SDx

= kategori baik

Mx – 1.SDx

= kategori kurang

Antara Mx + 1.SDx sampai Mx – 1.SDx

= kategori cukup

Untuk mengetahui nilai Mx + 1. SDx dan Mx – 1.SDx maka dilakukan
perhitungan sebagai berikut :
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a. Mx + 1.SDx

= 73,58 + 1.8,430
= 73,58 + 8,430
= 82,1 = 82 (dibulatkan)

b. Mx - 1.SDx

= 73,58 - 1.8,430
= 73,58 – 8,430
= 65,15 = 65 (dibulatkan)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 82 ke atas dikategorikan
hasil belajar matematika adalah baik, sedangkan skor 65 kebawah
dikategorikan hasil belajar matematika adalah kurang, dan skor antara 65
sampai 82 dikategorikan hasil belajar matematika adalah cukup.

Tabel 4.4
Kategori Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas
5 SD Islam Arrisalah Gundik
No

Skor

Frekuensi

Kategori

1

Lebih dari 82

6

Baik

2

65-82

24

Cukup

3

Kurang dari 65

3

Kurang

Jumlah

33

Dari kategori tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar matematika
dalam kategori baik ditentukan dengan frekuensi 6 responden, dalam
kategori cukup ditentukan dengan frekuensi 24 responden, dan dalam
kategori kurang ditentukan dengan frekuensi 3 responden. Dengan
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demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa hasil belajar matematika
kelas 5 di SD Islam Arrisalah Gundik adalah cukup.
3. Pengaruh Kompetensi Profesional Guru terhadap Hasil Belajar
Matematika Siswa Kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik Tahun
Pelajaran 2018/2019
a. Uji Normalitas
Agar dapat diketahui data yang dipergunakan normal atau tidak
maka diperlukan uji normalitas. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan teknik uji Kolmogorovsmirnov dengan menggunakan
SPSS versi 16.0 for windows. Kriteria dari normalitas data peneliti
adalah apabila signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut
dikatakan

berdistribusi

normal

begitupun

sebaliknya

apabila

signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut dikatakan tidak
berdistibusi normal.
Adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut :
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Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas Variabel Kompetensi Profesional Guru
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Kompetensi
Profesional
N

33

Normal

Mean

Parameters

a

Std. Deviation

82.73
11.229

Most Extreme

Absolute

.152

Differences

Positive

.152

Negative

-.136

Kolmogorov-Smirnov Z

.872

Asymp. Sig. (2-tailed)

.432

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa nilai
signifikansi 0,432 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data
kompetensi professional guru berdistribusi normal.
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Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Variabel Hasil Belajar Matematika
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Hasil_Belajar
N

33

Normal

Mean

73.58

Parameters

Std. Deviation

8.430

Most Extreme

Absolute

.210

Differences

Positive

.210

Negative

-.094

a

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

1.205
.110

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa nilai
signifikansi 0,110 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data hasil
belajar matematika berdistribusi normal.
b. Uji Linearitas
Uji linearitas merupakan uji kelineran garis regresi. Digunakan
pada analisis regresi linear seederhana dan regresi berganda. Dalam
penelitian ini penguji linearitas menggunakan SPSS versi 16.0 for
windows. Dalam uji linearitas pada SPSS digunakan test linearty
dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai
hubungan yang linear bila nilai signifikansi pada deviantion from
linearty lebih dari 0,05.
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Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu variabel kompetensi
professional guru dengan hasil belajar pelajaran matematika sebagai
berikut :
Tabel 4.7
Hasil Uji Linearitas Variabel Kompetensi Profesional Guru
dan Hasil Belajar Matematika

ANOVA Table
Sum of
Squares
Hasil_belajar_ Between
matematika * Groups

(Combined)
Linearity

Mean
df

Square

F

Sig.

1588.394

19

83.600

1.585

.200

112.992

1

112.992

2.142

.167

1475.402

18

81.967

1.554

.211

685.667

13

52.744

2274.061

32

Kompetensi_pr
Deviation from

ofesional_guru

Linearity
Within Groups
Total

Berdasarkan uji linearitas denagn hasil diatas dengan hipotesis sebagai
berikut :
H0 : Garis regresi linear
H1 : Garis regresi non linear
Dan dapat diketahui p-value (0,211) > α (0,05) maka dapat
disimpulkan bahwa gagal tolak H0 artinya garis linear variabel
kompetensi professional guru terhadap hasil belajar matematika
dikatakan linear.
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c. Pembuktian Hipotesis
Untuk dapat mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan
antara kompetensi professional guru terhadap hasil belajar matematika
siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik Ponorogo tahun pelajaran
2018/2019 peneliti menggunakan SPSS versi 16.0 for windows dengan
teknik perhitungan Regresi Linear Sederhana untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh kompetensi professional guru terhadap hasil
belajar matematika.
Adapun langkah-langkah dalam perhitungan beserta hasil yang
diperoleh sebagai berikut:
1) Hipotesis Penelitian
Ha

:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi

professional guru terhadap hasil belajar matematika siswa
kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik Ponorogo tahun
pelajaran 2018/2019.
H0

:

Tidak

terdapat

pengaruh

yang

signifikan

antara

kompetensi professional guru terhadap hasil belajar
matematika sisa kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik
Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019.
2) Devinisi Variabel Penelitian
Variabel Independen

: Kompetensi professional guru

Variabel Dependen

: Hasil belajar matematika
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3) Teknik Analisis Data dan Hasil Hipotesis
Tabel 4.8
Metode Variabel Independen dan Dependen

Variables Entered/Removed

Model
1

Variables

Variables

Entered

Removed

Kompetensi_prof
a

esional_guru

b

Method
. Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Hasil_belajar_matematika

Tabel diatas menjelaskan variabel yang dimasukkan serta
metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan
adalah variabel independen yaitu kompetensi professional guru dan
variabel dependen yaitu hasil belajar matematika dan metode yang
digunakan adalah metode enter
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Tabel 4.9
Hasil Pengelolaan Data Regresi Linear Sederhana Variabel
Kompetensi Profesional Guru terhadap Hasil Belajar
Matematika
Model Summary

Model

1

R

R

Adjusted R

Square

Square

.223
a

.050

Change Statistics

Std. Error
of the

R Square

Estimate

.019

F

Change Change

8.349

.050

df1

1.621

df2

1

31

Sig. F
Change
.212

a. Predictors: (Constant),
Kompetensi_profesional_guru
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

F

112.992

1

112.992

Residual

2161.069

31

69.712

Total

2274.061

32

1.621

Sig.
.212

a

a. Predictors: (Constant), Kompetensi_profesional_guru
b. Dependent Variable: Hasil_belajar_matematika

Coefficients

Model
1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
Kompetensi_profesional
_guru

a

Std. Error

Beta

t

Sig.

59.731

10.971

5.444

.000

.167

.131

.223 1.273

.212

a. Dependent Variable: Hasil_belajar_matematika
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Berdasarkan tabel 4.9 pada bagian coefficient diatas telah
dikemukakan nilai konstanta b0 dan b1, sehingga didapatkan model
atau persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:
ȳ = b0 dan b1 x
ȳ = 59,731 + (0,167) x
ȳ = 59,731 + 0,167x
Nilai masing-masing koefesien regresi variabel independen
dari model regresi linear tersebut membeikan gambaran bahwa :
Berdasrkan hasil pehitungan SPSS versi 16.0 for windows
koefesien regresi variabel kompetensi professional guru sebesar
0,167 yang menggambarkan bahwa kompetensi professional guru
mempunyai pengaruh positif terhadap hasil belajar matematika.
Sedangkan uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh
dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini
dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Nilai Fhitung
dapat dilihat pada tabel 4.9 bagian ANOVA.
Nilai Ftabel dengan signifikansi α = 5% dan df sebesar 1 : 31 adalah
4,17 dan nilai Fhitung = 1,621 berdasarkan tabel ANOVA diatas.
Jadi, dapat disimpulkan Fhitung bahwa (1,621) < Ftabel (4,17), maka
Ha ditolak dan Ho diterima yang artinya variabel kompetensi
professional guru tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil
belajar matematika.
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Berdasarkan perhitungan koefesien determinasi (R2) pada
tabel model summary diatas, didapatkan nilai yaitu hanya sebesar
5% artinya, kompetensi professional guru berpengaruh sebesar 5%
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah
Gundik Ponorogo, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak dalam penelitian ini.

D. Pembahasan dan Interpretasi
Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tentang kompetensi
professional guru dengan cara menggunakan angket, sedangkan hasil belajar
matematika menggunakan dokumentasi nilai pada UTS semester ganjil pada
siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik Ponorogo tahun pelajaran
2018/2019.
1. Kompetensi Professional Guru Kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik
Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019
Berdasarkan

analisis

diatas

dapat

diketahui

bahwa

yang

menyatakan kompetensi professional guru kelas 5 SD Islam Arrisalah
Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 4 siswa dengan
presentase 12,121%, dalam kategori cukup dengan freskuensi sebanyak 25
siswa dengan presentase 75,757%, dan dalam kategori kurang dengan
frekuensi sebanyak 4 siswa dengan prensentase 12,121%. Dengan
demikian secara umum dapat dikatakan bahwa kompetensi professional
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guru kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik Ponorogo dalam kategori cukup
dengan presentase 75,757%.
Kompetensi
kependidikan,

profesional

menguasai

bahan

meliputi

menguasai

pengajaran,

menyusun

landasan
program

pengajaran, melaksanakan program pengajaran serta menilai hasil dan
proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Kemampuan guru dalam
memahami materi pelajaran secara mendalam sangat diperlukan, karena
dengan kemampuan tersebut

guru akan dapat mencapai tujuan

pemebalajaran yang diharapan.
2. Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik
Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019.
Berdasarkan

analisis

diatas

dapat

diketahui

bahwa

yang

menyatakan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah
Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 6 siswa dengan
presentase 18,181%, dalam kategori cukup dengan freskuensi sebanyak 24
siswa dengan presentase 72,727%, dan dalam kategori kurang dengan
frekuensi sebanyak 3 siswa dengan prensentase 9,090%. Dengan demikian
secara umum dapat dikatakan bahwa hasil belajar matematika siswa kelas
5 SD Islam Arrisalah Gundik Ponorogo dalam kategori cukup dengan
presentase 72,727%.
Hasil belajar akan terlihat berdasarkan perubahan perilaku sebelum
dan sesudah belajar peserta didik. Hal tersebut pada dasarnya dapat
dijadikan sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kegiatan belajar
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dan mengajar. Berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar disebabkan
oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar, yaitu
berasal dari dalam dan ada pula dari luar.
3. Pengaruh Kompetensi

Professional

Guru

terhadap

Hasil

Belajar

Matematika Siswa Kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik Ponorogo Tahun
Pelajaran 2018/2019.
Berdasarkan

analisis

diatas,

dengan

perhitungan

statistik

dikemukakan bahwa Fhitung sebesar 1,621 sedangkan pada taraf 0,05% Ftabel
yaitu 4,17 maka Fhitung < Ftabel yaitu 1,621 < 4,17, artinya variabel
kompetensi professional guru tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil
belajar matematika.
Berdasarkan perhitungan koefesien determinasi (R2) diatas
didapatkan nilai yaitu

0,050, artinya kompetensi professional guru

berpengaruh sebesar 5% terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5
SD Islam Arrisalah Gundik Ponorogo, dan 95% sisanya dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak dalam penelitian ini.
Kompetensi professional guru beperan penting dalam hubungannya
dengan kegiatan dan hasil belajar siswa. Proses belajar mengajar dan hasil
belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah dan isi
kurikulumnya, akan tetatpi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi
guru dalam mengajar dan membimbing para siswa. Guru yang
berkompeten akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para
siswa berada pada tingkat optimal.
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Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi
professional guru tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil
belajar pada mata pelajaran matematika.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian deskripsi serta analisis data dalam penelitian ini
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kompetensi professional guru kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik
Ponorogo dalam kategori cukup. Hal ini terbukti dari hasil penelitian,
yaitu dalam kategori baik dengan presentase 12,121% sebanyak 4
responden, dalam kategori cukup dengan presentase 75,757% sebanyak 25
responden, dan dalam kategori kurang dengan prensentase 12,121%
sebanyak 4 responden.
2. Hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik
Ponorogo dalam kategori sedang. Hal ini terbukti dari hasil penelitian,
yaitu dalam kategori tinggi dengan presentase 18,181% sebanyak 6
responden, dalam kategori sedang dengan presentase 72,727% sebanyak
24 responden, dan dalam kategori rendah dengan prensentase 9,090%
sebanyak 3 responden.
3. Kompetensi professional guru tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah
Gundik Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini dibuktikan dalam
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analisis bahwa dengan taraf 0,05% diperolah Ftabel sebesar 4,17 sedangkan
1,621. sehingga Fhitung < Ftabel, artinya variabel kompetensi professional
guru tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa
kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik Ponorogo. Berdasarkan perhitungan
koefesien determinasi (R2) diatas didapatkan nilai yaitu 0,050, artinya
kompetensi professional guru berpengaruh sebesar 5% terhadap hasil
belajar matematika siswa kelas 5 SD Islam Arrisalah Gundik Ponorogo,
dan 95% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dalam penelitian
ini.

B. Saran
1. Bagi Guru
Berdasarkan hasil temuan dalam peneitian ini, disarankan kepada guru
untuk meningkatkan kompetensi professional guru secara berkelanjutan,
menambah wawasan berfikir dalam mengajar, dan meningkatkan kualitas
dalam mengajar sesuai dengan bidang ajarnya masing-masing.
2. Bagi Siswa
Siswa diharapkan bisa meningkatkan hasil belajarnya dengan
memotivasi diri sendiri tidak hanya bergantung pada guru sehingga siswa
lebih mandiri dan dapat mencapai harapan yang diinginkan
3. Bagi peneliti selanjutnya
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Berdasarkan hasil temuan dalam peneitian ini, disarankan kepada
peneliti yang akan datang untuk mengembangkan lebih lanjut penelitian
ini, guna mengetahui secara keseluruhan unsur-unsur lain yang
mempengaruhi hasil belajar.
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