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                                                ABSTRAK 

Novita, Rina. 2019.  Korelasi antara Responsi Variasi 

Mengajar, Responsi Kompetensi Kepribadian Guru,  

Hasil Belajar Tematik pada Siswa Kelas Atas di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. SKRIPSI. Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing: Kurnia Hidayati, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Variasi Mengajar Guru, Kompetensi 

Kepribadian Guru, Hasil Belajar Siswa. 

 

Ketika di sekolah terdapat kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru. Tujuan dari 

kegiatan belajar mengajar tersebut adalah agar ada 

perubahan dalam diri siswa baik perubahan pada tingkat 

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan ataupun sikap. 

Kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar apabila 

pembelajaran tersebut berlangsung dalam kondisi yang 

disiplin dan teratur. Oleh karena itu, guru harus mampu 

mengembangkan variasi mengajar ketika menyampaikan 

pelajaran kepada siswa. Variasi mengajar sangat diperlukan 

agar siswa tidak merasa bosan melakukan kegiatan belajar 

di sekolah. Selain variasi mengajar, guru juga harus 

memiliki kepribadian yang baik. Guru merupakan seorang 

teladan bagi siswa di sekolah. Oleh karena itu, sebagai 

seorang guru hendaknya perlu memperbaiki kepribadiannya. 

Jika kepribadian guru tidak sesuai dengan norma, maka 

rusaklah generasi penerusnya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Mengetahui korelasi antararesponsi variasi mengajar, 
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hasil belajar tematik pada siswa kelas atas di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. (2) 

Mengetahui korelasi antara responsi kompetensi kepribadian 

guru, hasil belajar tematik pada siswa kelas atas di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. (3) 

Mengetahui korelasi simultan antara responsi variasi 

mengajar, responsi  kepribadian guru, hasil belajar tematik 

pada kelas atas di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan uji statistik parametrik. Jenis penelitiannya adalah 

korelasi atau hubungan. Sampel penelitian ini menggunakan 

sampel jenuh, karena semua populasi yang berjumlah 53 

dijadikan sampel. Skala pengukuran instrumen penelitian 

menggunakan skala likert. Adapun teknik pengumpulan 

data menggunakan angket/kuesioner untuk variabel X dan 

dokumentasi untuk variabel Y. Sedangkan teknik analisis 

data ada 2 tahapan yaitu pra penelitian dan analisis hasil 

penelitian. Tahap pra penelitian ini dilakukan dengan 

menyebar angket pertama sebagai uji coba untuk menguji 

validitas dan reliabilitas. Sedangkan tahap kedua dilakukan 

dengan menyebar angket yang kedua untuk melakukan uji 

normalitas dan korelasi. Untuk mengetahui korelasi antara 

variabel X dan Y dengan menggunakan rumus statistik 

korelasi product moment dankorelasi berganda. 

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) 

Terdapat korelasi antara responsi variasi mengajar, hasil 

belajar tematik pada siswa kelas atas di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 dengan         

sebesar 0,46 dan        sebesar 0,273 pada taraf signifikansi 

5% sehingga               . (2) Terdapat korelasi antara 

responsi kompetensi kepribadian guru, hasil belajar tematik 

pada siswa kelas atas di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 
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tahun ajaran 2018/2019 dengan         sebesar 0,60 dan 

       sebesar 0,273 pada taraf signifikansi 5% sehingga 

              . (3) Terdapat korelasi antara responsi 

variasi mengajar, responsi kompetensi kepribadian guru 

dengan hasil belajar tematik pada siswa kelas atas di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 

dengan        sebesar 18,29 dan         sebesar 3,18 pada 

taraf signifikansi 5% sehingga               . 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 

tentang GBHN Pendidikan nasional berdasakan 

pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kecerdasan dan 

Keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat 

kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan 

dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-

manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya 

sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas 

pembangunan bangsa.
1
 Agar ketetapan MPR tersebut 

dapat terlaksana maka dibutuhkan tenaga pendidik yang 

memiliki kompetensi.  

Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 28 

PP RI No. 19/2005, seorang guru harus memiliki empat 

jenis kompetensi, yaitu kompetensi 

profesional,kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, dan kompetensi sosial.Berdasarkan 

                                                           
1
Made Pidarta, Dasar-dasarIlmu Pendidikan (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1997), 142. 
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keempat kompetensi tersebut diharapkan dapat 

membentuk kinerja guru yang profesional. Melalui 

tenaga pendidik yang professional maka proses 

pembelajaran akan berjalan efektif dan kondusif 

sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.
2
 

Dalam keempat kompetensi guru tersebut, 

terdapat salah satu dari kompetensi guru yang 

menentukan pribadi murid-murid yaitu kompetensi 

kepribadian. Variabel kompetensi kepribadian terdiri 

dari berwibawa, arif, stabil, berakhlak mulia dan 

mantap.
3
 Oleh karena itu, sebagai seorang guru 

hendaknya perlu memperbaiki kepribadiannya karena 

guru adalah seorang teladan bagi murid-muridnya. Jika 

kepribadian guru tidak sesuai dengan norma, maka 

rusaklah generasi penerusnya. 

Kompetensi sosial dan kepribadian menjadi 

dukungan terhadap keberhasilan dalam proses 

pembelajaran.
4
Menurut Khan dan Weiss yang dikutip 

oleh Uhar Suharsaputra menyatakan bahwa sikap siswa 

                                                           
2
Das Salirawati, Smart Teaching (Solusi Menjadi Guru 

Professional) (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 27. 

 
3
Ivo Selvia Agustin, Vol. 7 No 3, 2018, Jurnal Niagawan, 18. 

4
Ibid. 
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terhadap guru akan berdampak pada sikap siswa 

tersebut terhadap materi yang diajarkan.Dengan 

demikian terbukti betapa pentingnya kepribadian guru 

karena dampaknya dapat mempengaruhi secara 

signifikan pada proses pendidikan atau pembelajaran, 

dan ini juga berarti bahwa kegagalan dalam 

mengembangkan prestasi siswa tentu salah satunya bisa 

diakibatkan oleh kepribadian guru.
5
 

Di dalam suatu pendidikan formal tentunya 

memiliki visi, misi, maupun tujuan lembaga. Tujuan 

suatu lembaga tidak jauh berbeda dengan tujuan 

pendidikan nasional. Suatu lembaga tentunya 

menginginkan peserta didik yang memiliki prestasi 

yang unggul di segala bidang, baik dalam bidang 

akademik maupun nonakademik.  

Peserta didik dapat berprestasi tergantung dari 

proses pembelajaran yang dilakukan dari pendidik. 

Guru yang baik akan selalu melakukan inovasi dan 

mampu menciptakan variasi pembelajaran yang 

menyenangkan dan efektif. Cara akurat yang mesti guru 

                                                           
5
Uhar Suharsaputra, Menjadi Guru Berkarakter (Bandung: PT 

Rafika Aditama, 2013), 37. 
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lakukan adalah mengembangkan variasi mengajar, baik 

dalam gaya mengajar, dalam penggunaan media, dan 

bahan pengajaran, maupun dalam interaksi guru dengan 

anak didik.
6
 Penelitian yang dilakukan terhadap 

penggunakan media pengajaran dalam proses belajar-

mengajar sampai kepada kesimpulan, bahwa proses dan 

hasil belajar para siswa menunjukkan perbedaan yang 

berarti antara pengajaran tanpa media dengan 

pengajaran menggunakan media.
7
 

Penggunakan variasi mengajar dimaksudkan 

agar peserta didik terhindar dari perasaan jenuh dan 

membosankan, yang menyebabkan perasaan malas 

menjadi muncul. Pengajaran sepantasnya tidak 

monoton, berulang-ulang dan menimbulkan rasa 

jengkel pada diri peserta didik. Oleh karena itu 

keterampilan menggunakan variasi adalah sangat 

penting bagi guru sekolah dasar dalam upaya 

memelihara dan meningkatkan mutu kegiatan belajar 

                                                           
6
Ahmad Djauhari, Pengaruh Gaya Mengajar Guru dan 

Kebiasaan Belajar terhadap Hasil Belajar, Jurnal Penelitian  dan 

Pendidikan IPS (JPPI) Volume 10 No.3, 2016, 311. 
7
Nana Sudjana, Media Pengajaran (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo Bandung, 2001), 3. 
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mengajarnya yang lebih baik.
8
Bila guru dalam proses 

belajar mengajar tidak menggunakan variasi, maka akan 

membosankan siswa, perhatian siswa berkurang, 

mengantuk dan akibatnya tujuan belajar tidak 

tercapai.
9
Bagaimana sikap dan kepribadian guru, tinggi 

rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru, dan 

bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan kepada 

anak-anak didiknya, turut menentukan bagaimana hasil 

belajar yang dapat dicapai anak.
10

 

Keberhasilan suatu proses pendidikan di 

sekolah dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya hasil 

belajar yang diperoleh peserta didik.
11

 Hasil belajar 

merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya.
12

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

                                                           
8
Anissatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: 

TERAS, 2009), 157. 
9
 Syaiful Bahri Djamrah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta:PT. 

Rineka Cipta, 2010), 161. 
10

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2002), 104-105. 
11

Ahmad Djauhari, Pengaruh Gaya Mengajar Guru & Kebiasaan 

Belajar terhadap Hasil Belajar,…. 311. 
12

Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran  (Jakarta: Bumi 

aksara, 2009), 21. 
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belajar: faktor luar (lingkungan dan instrumental), dan 

faktor dalam (fisiologi dan psikologis).
13

 

Yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses 

belajar mengajar dianggap berhasil adalah sebagai 

berikut: 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang 

diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara 

individu maupun kelompok. 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran 

instruksional khusus (TIK) telah dicapai oleh 

siswa, baik secara individual maupun kelompok.
14

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 

tanggal 7 Oktober 2018 diperoleh informasi bahwa di 

MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo masih terdapat siswa 

yang sulit memahami materi pelajaran. Dalam proses 

pembelajaran di kelas masih terdapat siswa yang kurang 

begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Sebagian mereka ada yang bermain sendiri, berbicara 

dengan temannya dan ada yang keluar masuk kelas 

ketika pembelajaran berlangsung. Selain itu, ditemukan 

                                                           
13

Syaiful Bahri Djamrah, Psikologi Pelajar, Ed. 2 (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), 177.   
14

Syaiful Bahri Djamrah, Strategi Belajar Mengajar…, 105 ˗ 106. 
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siswa yang tidak tertib saat berlangsungnya ulangan. 

Mereka masih kurang percaya diri ketika mengerjakan 

soal ulangan, sehingga di antara mereka ada yang 

mencontek temannya bahkan ada yang berdiskusi 

dengan temannya. Hal ini, menimbulkan suasana kelas 

menjadi gaduh yang dapat menghilangkan konsentrasi 

siswa lain untuk mengerjakan soal ulangan tersebut. 

Dengan segala permasalahan yang terjadi, guru 

melakukan peneguran dan memberikan nasehat kepada 

siswa yang kurang tertib tersebut. Ketika guru 

memberikan nasehat dan teguran, terlihat beberapa 

siswa menanggapinya dengan tidak serius dan tidak 

mengindahkan nasehat guru. Hasilnya mereka yang 

tidak tertib tersebut tidak jera dan mengulangi 

perbuatannya di waktu lain. 

Pada hakikatnya manfaat dari kegiatan 

pembelajaran adalah adanya kegiatan perilaku menjadi 

lebih baik. Jika guru ingin mengubah perilaku peserta 

didik menjadi yang lebih baik, maka guru perlu 

memiliki kepribadian yang baik juga. Guru yang 

memiliki kepribadian yang baik maka akan menjadi 

teladan bagi peserta didik untuk menjadi pribadi yang 
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baik. Seorang guru yang memiliki kepribadian yang 

baik dapat membangkitkan kemauan untuk giat 

memajukan profesinya dan meningkatkan dedikasi 

dalam melakukan pekerjaan mendidik. Sehingga, 

dengan adanya kemauan yang kuat untuk mendidik, 

guru akan terus mengembangkan keterampilan 

mengadakan variasi mengajarnya. Keoptimalan kinerja 

guru dalam mengembangkan variasi mengajar serta 

kepribadian yang baik akan membuat hasil belajar 

siswa juga meningkat. 

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di 

atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul "Korelasi AntaraResponsi Variasi 

Mengajar, ResponsiKompetensi Kepribadian Guru, 

Hasil Belajar Tematik pada Siswa Kelas Atas di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019". 

B. Batasan Masalah 

Berangkat dari permasalahan di atas, perlu 

adanya batasan masalah agar tidak terjadi kerancuan 

dalam penelitian. Peneliti akan membatasi 

permasalahan agar masalah dalam penelitian ini lebih 

fokus dan tidak menyimpang dari apa yang diteliti. 



17 

 
 

Permasalahan yang hendak dikaji adalah tentang hasil 

belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas atas (IV 

dan V). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan  masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah korelasi antararesponsivariasi mengajar, 

hasil belajar tematik pada siswa kelas atas di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019? 

2. Adakah korelasi antara responsikompetensi 

kepribadian guru, hasil belajar tematik pada siswa 

kelas atas di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019? 

3. Adakah korelasi antara simultan responsivariasi 

mengajar, responsikepribadian guru, hasil belajar 

tematik pada siswa kelas atas di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 
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D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah 

penulis kemukakan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui korelasi antararesponsivariasi mengajar, 

hasil belajar tematik pada siswa kelas atas di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

2. Mengetahui korelasi antara responsikompetensi 

kepribadian guru, hasil belajar tematik pada siswa 

kelas atas di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019. 

3. Mengetahuiantara simultan responsivariasi 

mengajar, responsikepribadian guru, hasil belajar 

tematik pada siswa kelas atas di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini memberikan 

beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut: 
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a. Memberikan gambaran tentang korelasi 

responsivariasi mengajar, responsikompetensi 

kepribadian guru dengan hasil belajar siswa. 

b. Menambah referensi bahan kajian penelitian 

lainnya di bidang psikologi pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

  Secara praktis, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, yaitu 

guru, siswa, pihak sekolah, dan peneliti. Adapun 

penjelasan dari manfaat˗manfaat tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan introspeksi bagi guru selaku 

tenaga pendidik tentang pentingnya korelasi 

variasi mengajar dan kompetensi kepribadian 

guru yang baik dengan keberhasilan belajar siswa. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai 

bahan pertimbangan untuk menyusun program-
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program sekolah dalam usaha meningkatkan 

kompetensi guru dan variasi mengajar yang baik 

agar dapat mencapai keberhasilan belajar siswa. 

c. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik yang 

lebih baik lagi. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang korelasi responsivariasi 

mengajar dan responsikompetensi kepribadian 

guru dengan hasil belajar siswa. 
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F. Sistematika Pembahasan 

 BAB I, merupakan gambaran umum, untuk 

memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan laporan 

yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II, bab ini menguraikan telaah hasil 

penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berfikir, 

dan pengajuan hipotesis tindakan. 

BAB III, bab ini menguraikan rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV, bab ini menguraikan tentang 

gambaran umum lokasi penelitian, diskripsi data, 

analisis data (pengajuan hipotesis), interprestasi dan 

pembahasan. 

BAB V, merupakan penutup dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dari keseluruhan 

uraian bab terdahulu dan saran yang bisa menunjang 

peningkatan dari penelitian yang dilakukan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL 

PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERPIKIR, DAN ATAU PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama dilakukan oleh Rosalia 

Apriani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Agama Islam tahun 2017, dengan judul “Hubungan 

Kedisiplinan dengan Hasil Belajar pada Tema 9 

Subtema 1 Siswa Kelas IV SD Negeri 5 Jatimulya 

Lampung Selatan”. Dari hasil analisa dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara kedisiplinan dengan hasil belajar.
15

 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian 

ini adalah variabel dependen (Y) sama-sama meneliti 

hasil belajar yang kaitannya dengan pelajaran tematik. 

Perbedaannya adalah peneliti menggunakan 3 variabel 

dengan variabel (X) yaitu responsi variasi mengajar dan 

responsi kompetensi kepribadian guru sedangkan 

                                                           
15

 Rosalia Apriani, “Hubungan Kedisiplinan dengan Hasil Belajar 

pada Tema 9 Subtema 1 Siswa Kelas IV SD Negeri 5 Jatimulya 

Lampung Selatan”. SKRIPSI, Universitas Lampung, 2017: ii. 
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Rosalia Apriani menggunakan 2 variabel dengan 

variabel (X) yaitu kedisiplinan. Lokasi penelitiannya 

juga berbeda, lokasi yang dilakukan peneliti di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo sedangkan Rosalia 

Apriani di SD Negeri 5 Jatimulya Lampung Selatan. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Utami 

Kusuma Arum, Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2016, dengan 

judul “Hubungan antara Variasi Mengajar dengan 

Motivasi Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri di 

Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”. Dari hasil analisa 

dapat disimpulkan bahwa: 1) variasi mengajar termasuk 

dalam kategori baik dengan perolehan skor rata-rata 

80,57. Motivasi Belajar termasuk dalam kategori tinggi 

dengan perolehan skor rata-rata 77,39. 

 Hasil uji hipotesis diperoleh 

                                (0,698   0,623) 

termasuk dalam kategori koefisien korelasi kuat. 

Dengan demikian hipotesis “Ada hubungan yang 

signifikan antara variasi mengajar dengan motivasi 
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mengajar siswa kelas IV SD Negeri di Kecamatan Boja 

Kabupaten Kendal” Ha diterima.
16

 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian 

ini adalah variabel independen (X) sama yaitu responsi 

variasi mengajar. Perbedaannya adalah peneliti 

memiliki 3 variabel dengan variabel (Y) hasil belajar 

sedangkan Utami Kusuma Arum memiliki variabel (Y) 

motivasi belajar. Lokasi penelitiannya juga berbeda, 

lokasi yang dilakukan peneliti di MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo sedangkan Utami Kusuma Arum di SD 

Negeri Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yunita 

Rahmawati, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2017, dengan 

judul “Hubungan antara Kompetensi Kepribadian Guru 

Aqidah Akhlak dengan Akhlak Siswa Kelas XI IPA di 

MAN Sukoharjo”. Dari hasil analisa dapat disimpulkan 

bahwa: Perhitungan singkat prosentase data kompetensi 

kepribadian guru aqidah akhlak sebanyak 37 siswa 

masuk kategori sedang, dan data mengenai akhlak siswa 

                                                           
16

 Utami Kusuma Arum, judul “Hubungan antara Variasi Mengajar 
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diperoleh hasil prosentasi sebanyak 49 siswa masuk 

kategori sedang. Setelah dihitung maka terdapat 

hubungan positif antara kompetensi kepribadian guru 

aqidah akhlak dengan akhlak siswa XI IPA di MAN 

Sukoharjo.
17

 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian 

ini adalah memiliki variabel X kompetensi kepribadian 

guru. Perbedaannya adalah peneliti menggunakan 2 

variabel X dan 1 variabel Y yaitu hasil belajar 

sedangkan Yunita Rahmawati menggunakan 1 variabel 

X dan 1 variabel Y yaitu akhlak siswa. Lokasi 

penelitiannya juga berbeda, lokasi yang dilakukan 

peneliti di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo sedangkan 

Yunita Rahmawati di MAN Sukoharjo. 

Penelitian keempat, dilakukan oleh Rusna 

Aqhros Suatrean, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Bandar Lampung tahun 2017, 

dengan judul “Hubungan Kompetensi Kepribadian 

Guru dengan Kompetensi Pedagogik Guru Fisika 
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Madrasah Aliyah Kota Makassar”. Dari hasil analisa 

tersebut dapat disimpulkan bahwa         lebih besar 

dari        (0,536 > 0,381), maka pada taraf signifikan 

5% Ho ditolak sedangkan Ha diterima. Sehingga 

terdapat korelasi yang signifikan antara kedua 

kompetensi.
18

 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian 

ini adalah memiliki variabel X responsi kompetensi 

kepribadian. Perbedaannya adalah peneliti 

menggunakan variabel Y yaitu hasil belajar sedangkan 

Rusna Aqhros Suatrean menggunakan variabel Y yaitu 

kompetensi pedagogik. Lokasi penelitiannya juga 

berbeda, lokasi yang dilakukan peneliti di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo sedangkan Rusna Aqhros Suatrean 

di Madrasah Aliyah Kota Makassar. 

B. Landasan Teori 

1. Variasi Mengajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan 

variasi mengajar yang menyenangkan. Variasi 

                                                           
18
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27 

 
 

mengajar dibagi menjadi 3 bagian, berikut 

penjelasannya: 

a. Variasi Gaya Mengajar 

Variasi mengajar merupakan hal yang 

sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. 

Gaya mengajar dipandang sebagai dimensi atau 

kepribadian yang luas yang mencangkup posisi 

guru, pola perilaku, modus kinerja, serta sikap 

terhadap diri sendiri dan orang lain. Variasi ini 

dapat dilakukan melalui enam cara sebagaimana 

dijelaskan di bawah ini.
19

 

1) Variasi Suara 

Variasi suara dapat dilakukan seperti 

perubahan nada suara dari keras menjadi 

rendah, cepat menjadi lambat, dari suara 

gembira menjadi sedih, atau pada suatu saat 

memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. 

Sama halnya dengan gerakan, suara yang 

terlampaui keras atau sebaliknya terlalu 

lemah akan memberikan hasil belajar yang 
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buruk. Suara yang terlalu keras dan 

memekakkan telinga justru sulit untuk 

ditangkap isi atau arah pembicaraannya. Di 

samping itu, kesan yang diterima siswa ialah 

bahwa gurunya seorang yang kejam. Jangan 

sampai siswa diliputi rasa ketakutan saat 

belajar. Sebaliknya suara yang terlampaui 

lemah (biasanya kaum wanita) akan tidak 

jelas terdengar oleh siswa terutama yang 

duduk pada deretan belakang.
20

 Gunakan 

bisikan atau tekanan suara untuk hal-hal 

penting, gunakan kalimat pendek yang cepat 

untuk menimbulkan semangat.  

Lagu suara atau intonasi suara 

mempunyai pengaruh pada daya tangkap 

siswa terhadap pembicaraan guru. Lagu 

bicara yang datar (monoton) akan 

membosankan siswa, sehingga siswa cepat 

lelah dalam mendengarkan. Demikian pula 

lagu bicara yang naik turun tetapi tersendat-
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 Sadirman A, Interaksi dan Motivasi belajar Mengajar (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), 202. 
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sendat memberikan akibat yang sama. Lagu 

bicara yang demikian sering menjadi bahan 

tertawakan siswa dan cenderung untuk 

ditirukannya dengan maksud mengejek. 

Akibatnya konsentrasi belajar mereka rusak. 

Lagu bicara yang seakan-akan guru sedang 

marah hendaknya juga dihindari karena 

siswanya akan dicekam oleh rasa ketakutan.
21

 

Dalam variasi ini juga dianjurkan 

adanya tekanan bicara yang diberikan pada 

hal-hal penting, misalnya dalam 

menyebutkan definisi, istilah, nama, rumus, 

dan kata-kata asing dengan ucapan pelan-

pelan, jelas, dan volume suara yang cukup. 

Kelancaran bicara juga patut diperhatikan, 

karena mempunyai pengaruh yang besar pada 

daya tangkap siswa. Jadi seyogyanya, 

sebelum satu kalimat dikeluarkan atau 

dibicarakan, hendaknya terlebih dulu 

dipikirkan susunan yang benar. Ucapan 
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bahasa daerah sebaiknya tidak 

dipergunakan.
22

 

Demikian pentingnya suara untuk 

diperhatikan karena merupakan alat untuk 

komunikasi yang penting dalam interaksi 

edukatif. Oleh karena itu, menjadi seorang 

guru harus mampu menguasai teknik 

berbicara. Berbicara di depan kelas tidak 

dapat disamakan dengan orang yang sedang 

berpidato di depan orang banyak, juga tidak 

sama dengan orang yang sedang membaca 

puisi di panggung. Guru hendaknya 

memperhatikan setiap murid yang 

dihadapinya sebagai lawan bicara sehingga 

akan terlibat kontak batiniah antar masing-

masing individu.
23

 

2) Memusatkan Perhatian  

Guru yang baik adalah guru yang 

mampu membuat anak didik memusatkan 
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perhatian dengan materi yang diajarkan. Guru 

harus memiliki cara memusatkan perhatian 

anak didik agar tidak bermain sendiri. 

Memusatkan perhatian dapat dilakukan 

seperti perkataan “perhatikan baik˗baik”, 

“nah ini penting sekali”, “dengar baik-baik, 

ini agak sukar dimengerti”, dan lain 

sebagainya. Menurut Ghozali dikutip oleh 

Abdul Majid, perhatian adalah keaktifan jiwa 

yang dipertinggi, jiwa semata-mata tertuju 

kepada suatu objek (benda/hal) atau 

sekumpulan objek. Agar perhatian siswa 

tetap ada, perlu adanya prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

a) Perhatian seseorang tertuju atau 

diarahkan pada hal-hal yang baru, yang 

dapat menarik perhatian terutama warna 

dan bentuk. Dalam pelajaran, seorang 

guru dapat menarik perhatian tentang 

kata-kata penting pada suatu bacaan 

dengan memberi warna merah. 
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b) Perhatian seseorang tertuju pada hal-hal 

yang dianggap rumit. Bagi guru, yang 

harus diingat adalah suatu pelajaran tidak 

boleh tampak terlalu rumit, dan guru 

tidak boleh mempersulit pelajaran yang 

sederhana semata-mata untuk menarik 

perhatian siswa. 

c) Orang mengarahkan perhatiannya pada 

hal-hal yang dihendakinya, yaitu hal-hal 

yang sesuai dengan minat dan bakatnya. 

Untuk menimbulkan minat tersebut harus 

ada dorongan dari diri sendiri dan atau 

dari luar dirinya. Dari luar bisa saja 

lingkungan, orang tua, dan guru. Di 

sinilah guru berhak membangkitkan 

minat belajar siswa, baik di rumah 

maupun di kelas.
24

 

3) Membuat Senyapan Sejenak 

Kesenyapan adalah suatu keadaan 

diam secara tiba˗tiba di tengah˗tengah 

kegiatan pembelajaran saat menerangkan 
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sesuatu. Adanya suasana yang senyap 

tersebut merupakan alat yang baik untuk 

menarik perhatian siswa. Perubahan stimulus 

dari adanya suara ke keadaan tenang atau 

senyap, atau dari keadaan kesibukan kegiatan 

lalu dihentikan akan mendapatkan perhatian 

karena siswa ingin tahu apa yang akan 

terjadi.
25
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4) Mengadakan kontak 

Saat guru berbicara dan berinteraksi 

dengan siswa, sebaiknya pandangan guru 

menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke 

mata siswa untuk menunjukan hubungan 

yang dekat dengan mereka. Kontak 

pandangan dapat digunakan untuk 

menyampaikan informasi (seperti 

memperbesar mata tanda tercengang), atau 

dapat juga untuk mengetahui pengertian dan 

pemahaman siswa. 

Hal-hal yang harus dihindari guru 

saat berinteraksi di depan kelas adalah: 

a) Melihat ke luar ruang 

b) Melihat ke arah langit-langit 

c) Melihat ke arah lantai 

d) Melihat hanya pada siswa tertentu atau 

kelompok siswa saja 

e) Melihat dan menghadap papan tulis 

saat menjelaskan kecuali sambil 

menunjukkan sesuatu. 
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Beberapa hal tersebut, bertujuan 

supaya bisa mengendalikan situasi kelas 

dengan baik. Jadi, dalam kontak pandang 

hendaknya guru berusaha sedekat mungkin 

agar siswa merasa diperhatikan dan dihargai. 

Oleh karena itu pandanglah siswa-siswi 

secara merata, tapi jangan berlebihan. 

Gunanya pandangan mata seorang guru 

adalah untuk menarik perhatian dan minat 

siswa.
26

 

5) Variasi Gerakan Badan dan Mimik 

Variasi gerakan badan dan mimik 

harus dikuasai guru ketika mengajar. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara menganggug, 

menggeleng, mengangkat atau merendahkan 

kepala. Guru dapat mengangkat bahu, berdiri 

diam baku, santai, berjalan mendekati atau 

menjauhi siswa, dan berdiri siap membantu.  

Tidak semua gerakan anggota badan itu baik 

dalam arti sesuai, ada gerakan yang biasa 

dilakukan tapi perlu dihindari, seperti 
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menggaruk-garuk badan, memegang celana 

tanpa alasan yang benar, menghapus atau 

menggosok hidung, dan lain sebagainya. Ada 

suatu gerakan dalam proses belajar mengajar 

yang dilakukan guru pada saat menerangkan 

materi harus relevan dengan materi yang 

disampaikan, dan hal ini tidak boleh 

berlebihan. Begitu juga dengan ekspresi 

wajah yang merupakan alat komunikasi yang 

kuat. Pesan nonverbal yang disampaikan 

melalui alis terangkat, sunggingan senyum, 

dahi berkerut, atau cemberut juga dapat 

mempengaruhi siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung. Seorang guru 

yang menunjukan wajah sedih atau cemberut 

akan membuat siswa ketakutan dan suasana 

terasa mencengkam dan tegang. Jika seorang 

guru punya masalah pribadi jangan 

ditampakkan di depan kelas atau saat 

mengajar. Bahkan guru seharusnya 

memasang wajah yang penuh semangat, 

ceria, dan mendukung suasana belajar yang 
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kondusif, agar siswa tertarik dan bersemangat 

dalam mengikuti pelajaran yang akan 

disampaikan.
27

 Oleh karena itu, guru harus 

memperhatikan gerakan badan dan mimik 

ketika mengajar siswa. Hal itu sangat 

diperlukan agar siswa lebih menghargai 

gurunya. 

6) Mengubah Posisi dengan Bergerak. 

Guru tidak dalam satu posisi saja 

melainkan berpindah-pindah. Perpindahan 

posisi, selain bermanfaat bagi guru agar tidak 

jenuh, juga agar perhatian siswa tidak 

monoton.  Sebaiknya pergerakaan atau 

perpindahan posisi guru didasarkan pada 

tujuan, misalnya karena sebelah kanan kelas 

terdapat siswa yang ribut, maka dengan 

perpindahan posisi guru ke sebelah kanan 

dapat mengurangi atau menghentikan 

kegaduhan siswa. Saat guru melakukan 

pergantian posisi, sebaiknya jangan dilakukan 

dengan kaku atau kikuk. Lakukan secara 
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bebas dan wajar agar bisa menarik perhatian 

siswa. Jika guru kaku dalam bergerak, bisa 

menjemukan siswa. Namun demikian, variasi 

yang dilakukan secara berlebihan juga bisa 

mengganggu perhatian atau konsentrasi siswa 

terhadap pelajaran.
28

 Oleh karena itu, guru 

harus menggunakan variasi posisi tersebut 

secara wajar, dan sesuaikan dengan tujuan, 

tidak sekedar mondar-mandir dan juga tidak 

boleh berdiri tegap di depan kelas. 

b. Variasi dalam Penggunakan Media dan Bahan 

Pelajaran 

Seseorang termasuk guru dapat 

dikatakan cerdas apabila mempunyai ciri 

sebagai berikut: pintar menggunakan bilangan 

atau hitungan, berbahasa baik, berdaya ingat 

yang tinggi, pandai menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, pandai menangkap peluang dan 

sesuatu yang baru, pandai menghubungkan antar 

sesuatu atau peristiwa, pandai menggunakan 

metode untuk memecahkan masalah, dan pandai 
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menggunakan alat atau media ketika 

menghadapi sesuatu. 

Di sinilah guru dalam mengajar 

dihadapkan dengan berbagai masalah yang tidak 

hanya bisa dihadapi dengan kata-kata verbal, 

teoritis, akan tetapi perlu adanya alat bantu atau 

media, baik yang berupa abstrak maupun 

konkrit. Alat bantu pengajarannya yang abstrak 

mungkin banyak tidak disadari oleh guru, jika 

itu sebagai alat bantu pengajaran, seperti 

pembiasaan, pujian, hukuman, larangan, dan 

perintah. Padahal alat bantu abstrak ini 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

keberhasilan belajar siswa dan guru itu sendiri.
29

 

Sedangkan media pengajaran yang 

konkrit sudah menjadi maklum adanya, baik 

yang ringan, semisal papan tulis, meja, kursi, 

penghapus, kapur atau spidol (walaupun ada 

sebagian anggapan bahwa media tersebut tidak 

sebagai media pengajaran, melainkan sudah 
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semestinya ada) maupun yang berat seperti 

internet, komputer, perpustakaan lengkap, buku 

teks ajar, televisi, radio, video kaset, audio kaset, 

laboratorium (bahasa, fisika, kimia, dan lain-

lain).
30

 

 Ada tiga komponen dalam variasi 

penggunakan media, yaitu media pandangan, 

media dengar, dan media taktil. Apabila 

penggunakan media bervariasi dari satu ke yang 

lain, atau variasi bahan ajaran dalam satu 

komponen media maka akan banyak sekali 

memerlukan penyesuaian indera anak didik, 

membuat perhatian anak didik menjadi lebih 

tinggi, memberi motivasi belajar mendorong 

kemampuan berfikir, dan meningkatkan 

kemampuan belajar.
31

 

Gerlach & Ely mengemukakan tiga ciri 

media yang dikutip oleh Azhar Arsyad 

merupakan petunjuk mengapa media digunakan 

dan apa˗apa saja yang dapat dilakukan oleh 
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media yang mungkin guru tidak mampu (atau 

kurang efesien melakukannya). 

1) Ciri Fiksatif Property 

Ciri ini menggambarkan 

kemampuan media merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekonstruksi suatu 

peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau 

objek dapat diurut dan disusun kembali 

dengan media seperti fotografi, video tape, 

audio tape, disket komputer, dan film. Suatu 

objek yang telah diambil gambarnya 

(direkam) dengan kamera atau video kamera 

dengan mudah dapat diproduksi dengan 

mudah kapan saja diperlukan. Dengan ciri 

fiksatif ini, media memungkinkan suatu 

rekaman kejadian atau objek yang terjadi 

pada saat waktu tertentu ditransportasikan 

tanpa mengenal waktu. 

2) Ciri Manipulatif (Manipulatife Property) 

Transformasi suatu kejadian atau 

objek dimungkinkan karena media memiliki 

ciri manipulatif. Kejadian yang memakan 
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waktu berhari-hari dapat disajikan kepada 

siswa dalam waktu dua atau tiga menit 

dengan teknik pengambilan gambar 

time˗lapse recording. Misalnya bagaimana 

proses larva menjadi kepompong kemudian 

menjadi kupu-kupu dapat dipercepat dengan 

teknik rekaman fotografi tersebut. 

3) Ciri Distributif (Distributive Property) 

Ciri distributif dari media 

memungkinkan suatu objek atau kejadian 

ditransformasikan melalui ruang dan secara 

bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada 

sejumlah besar siswa dengan stimulus 

penggalaan yang relatif sama mengenai 

kejadian itu. Dewasa ini distribusi media 

tidak hanya terbatas satu kelas atau beberapa 

kelas pada sekolah-sekolah di dalam suatu 

wilayah tertentu, tetapi media itu misalnya, 

video, audio, disket komputer yang dapat 

tersebar ke seluruh penjuru tempat yang 

diinginkan kapan saja. 
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Media teknologi pendidikan 

diharapkan dapat memberi arah kepada guru 

untuk menyampaikan pembelajaran. Materi 

pelajaran disajikan dalam bentuk pemecahan 

masalah (problem solving), melalui 

langkah˗langkah ilmiah, logis dan 

sistematis.
32

 

c. Variasi dalam Pola Interaksi dan Kegiatan 

Pola interaksi guru dengan murid dalam 

kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam 

coraknya mulai gerakan yang didominasi oleh 

guru sampai kegiatan yang dilakukan oleh murid 

itu sendiri. Interaksi belajar mengajar dikatakan 

bernilai normatif karena di dalamnya ada 

sejumlah nilai. Jadi, wajar bila interaksi itu dinilai 

bernilai edukatif.
33

 Dalam interaksi edukatif 

diharapkan semua terlibat di dalamnya berperan 

aktif sehingga tercipta komunikasi timbal balik 

antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. 
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Adapun jenis pola interaksi (gaya interaksi) 

menurut Moh. Uzer Usman yang dikutip oleh 

Abdul Majid, dapat digambarkan seperti di bawah 

ini. 

1) Pola guru → murid: komunikasi sebagai aksi 

satu arah. 

2) Pola guru → murid → guru: ada kebalikan 

(feedback) bagi guru, tidak ada interaksi 

dengan siswa. 

3) Pola guru → murid → murid; ada balikan 

bagi guru, siswa saling belajar satu sama lain. 

4) Pola guru → murid, murid → guru, murid → 

murid; interaksi optimal antara guru dengan 

murid, dan antar murid dengan murid 

(komunikasi sebagai transaksi dan multi arah) 

5) Pola melingkar: setiap siswa mendapat giliran 

untuk mengemukakan sambutan atau 

jawaban, tidak diperkenankan berbicara dua 

kali sebelum semua siswa belum mendapat 

giliran.
34
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Bagaimanapun variasi interaksi 

harus ada antara guru dan siswa, siswa dan 

siswa dalam setiap kali terjadi interaksi 

belajar mengajar. Beberapa keuntungan dapat 

diperoleh dengan adanya variasi interaksi 

tersebut misalnya suasana kelas menjadi 

hidup dan beberapa hal dapat dengan cepat 

diketahui misalnya: 

1) Kebutuhan dan minat siswa, 

2) Seberapa jauh mata pelajaran dapat 

diterima/diketahui oleh siswa, 

3) Kekurangan atau kesalahan konsep pada 

siswa, 

4) Kekurangan/kesalahan guru, 

5) Perhatian siswa, 

6) Ada tidaknya kontak antara guru dengan 

siswa.
35

 

2. Kompetensi Kepribadian 

Guru adalah spiritual father atau bapak 

rohani bagi seorang anak didik. Beliau adalah 
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orang yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu 

pendidikan akhlak dan membenarkannya, maka 

menghormati guru berarti menghormati anak didik 

kita, menghargai guru berarti penghargaan terhadap 

anak˗anak kita, dengan guru itulah hidup dan 

berkembang, sekiranya setiap guru itu menunaikan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya.
36

 Sehingga 

apabila kita menyayangi anak kita, maka 

sayangilah gurunya. 

Kepribadian adalah faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru 

sebagai pengembang sumber daya manusia. Karena 

di samping ia berperan sebagai pembimbing dan 

pembantu, guru juga berperan sebagai panutan.
37

 

Setiap guru mempunyai pribadi masing˗masing 

sesuai ciri˗ciri pribadi yang mereka miliki. Ciri˗ciri 

inilah yang membedakan seorang guru dari guru 

lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah suatu 

masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat lewat 
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(Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset: 2008), 225. 
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penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan 

dalam menghadapi setiap persoalan. Menurut 

Zakiyah Daradjat yang dikutip oleh Syaiful Bahri 

Djamarah mengatakan bahwa kepribadian yang 

sesungguhnya adalah abstrak (ma’nawi), sukar 

dilihat atau diketahui secara nyata, yang dapat 

diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam 

segala segi dan aspek kehidupan. Misalnya dalam 

tindakan, ucapan, cara bergaul, berpakaian, dan 

dalam menghadapi setiap persoalan atau masalah, 

baik yang ringan maupun yang berat.
38

 Agar anak 

didik memiliki kepribadian yang baik,  maka 

seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik 

agar dapat menjadi teladan bagi siswanya. 

Kepribadian (personality) merupakan ciri-

ciri khas seseorang yang dimanifestasikan melalui 

pola tingkah laku atau cara dia merespon yang 

konsisten dalam situasi-situasi termasuk relasinya 

dengan lingkungan. Tingkah laku mereka ini akan 

lebih kelihatan dalam cara-cara mereka berinteraksi 

                                                           
38

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif...., 39. 
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dengan orang lain (peserta didik).
39

 Kemampuan 

kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan, bagi 

peserta didik, serta berakhlak mulia. Setiap unsur 

kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi 

subkompetensi dan indikator esensial.
40

 

Tabel  2.1 

 Subkompetensi dan Indikator Kompetensi Kepribadian 

 

Subkompetensi Indikator Esensial 

1. Memiliki 

pribadi mantap 

dan stabil 

a. Bertindak sesuai dengan norma hukum 

b. Bertindak sesuai dengan norma sosial 

c. Bangga sebagai guru 

d. Memiliki konsistensi dalam bertindak 

sesuai dengan norma 

2. Memiliki 

kepribadian 

yang dewasa 

a. Menampilkan kemandirian dalam 

bertindak sebagai guru 

b. Memiliki etos kerja sebagi guru 

3. Memiliki 

kepribadian arif 

a. Menampilkan tindakan yang 

didasarkan pada pemanfaatan peserta 

                                                           
39

Jurnal Nursyamsi, Pengembangan Kepribadian Guru, IAIN IB 

Padang, Indonesia. 
40

Das Salirawati, Smart Teaching (Solusi Menjadi Guru 

Professional) (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 39. 
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didik, sekolah, dan masyarakat. 

b. Menunjukan keterbukaan dalam 

berpikir dan bertindak. 

4. Memiliki 

kepribadian 

yang 

berwibawa 

a. Memiliki perilaku yang berpegaruh 

positif terhadap peserta didik. 

b. Memiliki perilaku yang disegani. 

5. Memiliki 

akhlak mulia 

dan dapat 

menjadi teladan  

a. Bertindak sesuai norma religius 

(imtaq, jujur, ikhlas, dan suka 

menolong). 

b. Memiliki perilaku yang diteladani 

peserta didik. 

 

Menurut Khan dan Weiss yang dikutip 

oleh Uhar Suharsaputra menyatakan bahwa sikap 

siswa terhadap guru akan berdampak pada sikap 

siswa tersebut terhadap materi yang 

diajarkan.Dengan demikian terbukti betapa 

pentingnya kepribadian guru karena dampaknya 

dapat mempengaruhi secara signifikan pada proses 

pendidikan atau pembelajaran, dan ini juga berarti 

bahwa kegagalan dalam mengembangkan prestasi 

siswa tentu salah satunya bisa diakibatkan oleh 
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kepribadian guru.
41

 Untuk itu perlakukan diri 

sendiri dengan baik dan mewujudkannya dalam 

suatu interaksi edukatif secara efektif. 

Seorang guru harus bertindak sesuai 

dengan norma hukum dan norma sosial. Slogan 

“satu teladan lebih baik daripada seribu nasihat” 

tampaknya tepat. Sekarang ini peserta didik lebih 

senang diteladani daripada dinasehati. Menurut 

Jean Rudduck dan Julia Flutter, guru yang baik 

adalah guru yang memiiki sifat terpuji yang dapat 

diteladani, seperti manusiawi, adil, konsisten, suka 

menolong, tidak pendendam, tidak egois, dan jujur. 

Sifat˗sifat terpuji ini merupakan bagian dari 

kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh 

seorang guru.
42

 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Tresna 

Satrawijaya, guru yang baik adalah mereka yang 

dapat menjadi contoh bagi peserta didiknya, 

memiliki wibawa, berhati mulia, berjiwa besar, 
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Uhar Suharsaputra, Menjadi Guru Berkarakter (Bandung: PT 

Rafika Aditama, 2013), 37. 
42

Jean Rudduck dan Julia Flutter, How To Improve Your Scool( 

New York: Continuum, 2004), 74. 
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memiliki filsafat pendidikan yang jelas, mampu 

menyalakan minat dan kecintaan materi ajar pada 

peserta didiknya, menyenangkan, teliti dan berhati-

hati, cerdas memiliki rasa humor serta sopan.
43

 

Guru yang berwibawa adalah guru yang 

mampu mempengaruhi anak didik berperilaku 

sesuai dengan apa yang ia katakan dan ia lakukan. 

Dan kemauan siswa yang mau melakukan perintah 

guru ini bukan sebagai suatu keterpaksaan, 

ketakutan, namun atas kesadaran pribadi siswa dan 

dilakukannya dengan senang hati. Bahkan siswa 

beranggapan jika tidak melakukan perintah guru, 

maka ia melakukan kesalahan besar. Inilah arti 

pentingnya guru yang berwibawa. Ia tidak pernah 

pusing, susah dan sedih menghadapi siswa, karena 

dengan sendirinya siswa sudah melakukan sendiri 

meskipun dengan bahasa isyarat guru.
44

 

Menurut Bass dan Avolio, seorang guru 

dituntut memiliki standar moral dan etika yang 

sangat tinggi dalam melakukan segala sesuatu 
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Tresna Satrawijaya, Proses Belajar-Mengajar Kimia (Jakarta: 

Rajawali, 2004), 243. 
44
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untuk ditiru. Hal ini dikarenakan guru adalah 

seorang pendidik yang fungsinya tidak sekedar 

menyampaikan materi, tetapi juga membentuk 

peserta didik agar berkarakter terpuji. Untuk itu, 

guru harus mampu memberi teladan tutur kata dan 

perilaku yang baik dalam keseharian.
45

 

Memiliki kepribadian yang baik 

merupakan kewajiban bagi seorang guru. Guru 

yang memiliki kepribadian yang baik akan 

disenangi oleh siswa sehingga siswa akan semangat 

untuk belajar. Siswa yang memiliki semangat yang 

tinggi tentunya akan mempengaruhi hasil belajar 

mereka menjadi lebih baik.  

3.  Hasil Belajar 

Adapun pengertian pembelajaran 

sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, 

maka hasil proses pembelajaran ialah perubahan 

perilaku individu. Individu akan memperoleh 

perilaku yang baru, fungsional, positif, disadari, dan 

sebagainya. Dengan asumsi bahwa tujuan 
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 Bass dan Avolio, Improving Organizational Effectiveness: 

Through Transformation Leadership (London: SAGE Publication, 
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pendidikan diidentikkan dengan perubahan tingkah 

laku, maka klasifikasi˗klasifikasi itulah yang dapat 

dipahami dengan taksonomi. Artinya pembagian 

pada tujuan pendidikan. Taksonomi dibagi atas tiga 

lapangan (domain): afektif, kognitif, dan 

psikomotorik. Lapangan kognitif meliputi tujuan-

tujuan yang berhubungan dengan berpikir, 

mengetahui dan memecahkan masalah. Lapangan 

afektif mencakup tujuan-tujuan yang berkaitan 

dengan sikap nilai minat dan aspresiasi. Lapangan 

psikomotorik meliputi tujuan-tujuan yang 

berhubungan dengan keterampilan manual dan 

motorik.
46

 

Secara lebih jelas, taksonomi bloom akan 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif 

Bloom membagi domain ke beberapa 

tingkatan. Berikut penjelasannya: 

1) Pengetahuan (Knowledge) 
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 Chalisah Hasan, Dimensi˗dimensi psikologi pendidikan 
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Berisikan kemampuan untuk 

mengenali dan mengingat peristilahan, 

definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, 

metodologi, prinsip-prinsip dasar, dan 

sebagainya. Sebagai contoh, ketika seseorang 

diminta menjelaskan istilah “migrasi” 

misalnya, orang yang berada di tingkatan ini 

bisa menguraikan dengan baik definisi 

migrasi, dan karakteristiknya.  

2) Aplikasi (Application) 

Di tingkat ini seseorang memiliki 

kemampuan untuk menerapkan gagasan, 

prosedur, metode, rumus, teori, dan 

sebagainya di dalam kondisi nyata. Sebagai 

contoh, ketika diberi informasi tentang 

penyebab meningkatnya kenaikan harga 

suatu barang komoditas tertentu, seseorang 

yang berada di tingkat aplikasi akan mampu 

merangkum dan menggambarkan penyebab 

kenaikan harga barang komoditas. 

3) Analisis (Analysis) 
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Pada tingkat analisis, seseorang 

akan mampu menganalisis informasi yang 

masuk dan membagi-bagi atau 

menstrukturkan informasi ke dalam bagian 

yang lebih kecil untuk mengenali pola atau 

hubungannya dan mampu mengenali serta 

membedakan faktor penyebab dan akibat dari 

sebuah skenario yang rumit. 

4) Sintesis (Synthesis) 

Satu tingkat di atas analisis, 

seseorang di tingkat sintesa akan mampu 

menjelaskan struktur atau pola dari sebuah 

skenario yang sebelumnya tidak terlihat. 

5) Evaluasi (Evaluation) 

Dikenali dari kemampuan untuk 

memberikan penilaian terhadap solusi, 

gagasan, metodologi, dan sebagainya dengan 

menggunakan kriteria yang cocok atau 

standar yang dapat untuk memastikan 

efektivitas atau manfaatnya.
47

 

                                                           
47

 Mohammad Surya, Psikologi Guru (Bandung: Alfabeta, 2014), 

119 ˗ 124. 



56 

 
 

b.  RanahAfektif 

Ranah Afektif merupakan ranah yang 

berkaitan dengan sikap, perasaan, minat emosi 

dan nilai. Berikut akan dijelaskan secara 

terperinci tentang macam-macam bentuk ranah 

afektif. 

1) Penerimaan (Receiving/Attending) 

Kesediaan untuk menyadari 

adanya suatu fenomena di lingkungannya. 

Dalam pengajaran bentuknya berupa 

mendapatkan perhatian, 

mempertahankannya, dan 

mengarahkannya. 

2) Tanggapan (Responding) 

Memberi reaksi terhadap suatu 

fenomena yang ada di lingkungannya. 

Meliputi persetujuan, kesediaan, dan 

kepuasan dalam memberikan tanggapan. 

 

3) Penghargaan 

Berkaitan dengan harga atau nilai 

yang diterapkan pada suatu objek, 
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fenomena, atau tingkah laku. Penilaian 

berdasar pada internalisasi dari 

serangkaian nilai tertentu yang 

diekspresikan ke dalam tingkah laku. 

4) Pengorganisasian (Organization) 

Memadukan nilai-nilai yang 

berbeda, menyelesaikan konflik di 

antaranya, dan membentuk suatu sistem 

nilai yang konsisten. 

5)   Karakteristik Berdasarkan Nilai-Nilai 

Memiliki sistem nilai yang 

mengendalikan tingkah lakunya sehingga 

menjadi karakteristik gaya hidupnya.
48

 

c. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik merupakan ranah 

yang berkaitan dengan keterampilan atau 

kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar. Rincian dalam 

ranah psikomotorik ini tidak dibuat oleh Bloom, 

tapi oleh ahli lain berdasarkan domain yang 

dibuat bloom yang terdiri: 
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1) Persepsi (Perception) 

Penggunakan alat indera untuk 

menjadi pegangan dalam membantu gerakan. 

2) Kesiapan  

Kesiapan fisik, mental, dan 

emosional untuk melakukan gerakan. 

3) Respon Terpimpin (Guided Response) 

Tahap awal dalam mempelajari 

keterampilan yang kompleks termasuk di 

dalamnya imitasi dan gerakan coba-coba. 

4) Mekanisme (Mechanisme) 

Membiasakan gerakan-gerakan yang 

telah dipelajari sehingga tampil dengan 

menyakinkan dan cakap. 

5) Respon Tampak yang Kompleks (Complex 

Overt Response) 

Gerakan motoris yang terampil yang 

di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan 

yang kompleks. 

6) Penyesuaian (Adaptation) 
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Keterampilan yang sudah 

berkembang sehingga dapat disesuaikan 

dalam berbagai situasi. 

7) Penciptaan (Origination) 

Membuat pola gerakan baru yang 

disesuaikan dengan situasi atau permasalahan 

tertentu.  

Hasil Belajar afektif dan psikomotoris 

ada yang tampak pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung dan ada pula baru tampak 

kemudian (setelah pengajaran diberikan) dalam 

prakteknya kehidupannya di lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Itulah sebabnya hasil 

belajar afektif dan psikomotoris sifatnya lebih 

luas, lebih sulit dipantau namun memiliki nilai 

yang sangat berarti bagi kehidupan siswa sebab 

dapat secara langsung mempengaruhi 

perilakunya.
49

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses dan hasil belajar antara lain: 
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1. Faktor luar 

Lingkungan meliputi alam dan 

sosial Instrumental meliputi 

kurikulum/bahan pelajaran, guru/pengajar, 

sarana dan fasilitas, 

administrasi/manajemen.
50

 

2. Faktor dalam 

a) Fisiologis meliputi kondisi fisik dan 

panca indera 

b) Psikologi meliputi bakat, minat, 

kecerdasan, motivasi, dan kemampuan 

kognitif.
51

 

Berdasarkan taksonomi Bloom di atas, 

maka kemampuan peserta didik dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tingkat tinggi dan 

rendah. Kemampuan tingkat rendah terdiri atas 

pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi; sedangkan 

kemampuan tingkat tinggi meliputi analisis, sintesis, 
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evaluasi, dan kreativitas.
52

 Hasil belajar merupakan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya.
53

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di 

atas, maka dapat diajukan kerangka berpikir sebagai 

berikut: 

1. Jika responsi variasi mengajar baik maka hasil 

belajar tematik siswa baik. 

2. Jika responsi kompetensi kepribadian guru baik 

maka hasil belajar tematik siswa baik. 

3. Jika responsi variasi mengajar dan responsi 

kompetensi kepribadian guru kurang baik maka 

hasil belajar siswa kurang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh 

Beni Ahmad Soebani, hipotesis berasal dari hipo, 
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artinya bawah, dan tesis, artinya pendapat. Hipotesis 

berarti pendapat yang kebenarannya masih belum 

menyakinkan. Kebenaran pendapat tersebut perlu diuji 

atau dibuktikan.
54

 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka 

berpikir di atas, maka selanjutnya dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ho   :    Tidak ada korelasi responsi variasi mengajar 

dan responsi kompetensi kepribadian guru 

dengan hasil belajar tematik pada siswa kelas 

atas di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019. 

Ha   :   Ada korelasi antara responsi variasi mengajar 

dan responsi kompetensi kepribadian guru 

dengan hasil belajar tematik pada siswa kelas 

atas di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang berupa angka. Data yang 

berupa angka tersebut diolah dan dianalisis untuk 

mendapatkan informasi ilmiah. Dalam rancangan 

penelitian ini, peneliti menggunakan variabel. Pada 

penelitian kuantitatif,  hubungan variabel terhadap 

objek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat 

(kausalitas), sehingga dalam penelitiannya, ada 

variabel independen dan dependen. Dari 

variabeltersebut, selanjutnya dicari seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen.
55

 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel bebas (Independen) adalah variabel yang 

menjadi sebab atau berubah/mempengaruhi 

variabel lain (dependen).
56

 Pada penelitian ini 
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variabel independen adalah responsi variasi 

mengajar  danresponsi kompetensi kepribadian 

guru. 

2. Variabel terikat (dependen) merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena 

adanya variabel lain (variabel bebas).
57

 Pada 

penelitian ini, variabel dependen adalah hasil 

belajar siswa kelas atas pada pembelajaran 

tematik di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo.  

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.
58

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa siswi kelas IV 

dan V MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun 
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ajaran 2018/1019, dengan jumlah siswa sebanyak 

53 siswa. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Agar efisien, sampel atau contoh yang diambil 

harus representatif dan mewakili. Apabila suatu 

sampel tidak representatif, maka ibarat orang buta 

yang membuat kesimpulan salah tentang 

karakteristik gajah.
59

 

Berdasarkan hasil informasi yang 

diperoleh, jumlah siswa kelas IV MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo sebanyak 18 siswa dan kelas 

V sebanyak 35 dengan total keseluruhan sebanyak 

53 siswa. Jadi, dalam mengambil sampel dapat 

menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling 

jenuh merupakan teknik pengambilan sampling 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Peneliti melakukan pengambilan sampel 

dari semua anggota populasi dengan tujuan 
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mengurangi tingkat kesalahan. Istilah lain sampel 

jenuh adalah sensus, di mana semua anggota 

populasi dijadikan sampel.
60

 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial 

yang diamati.
61

Adapun data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah 

1.  Data tentang responsi variasi mengajar guru kelas 

atas pada mata pelajaran tematik di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Data tentang responsi kompetensi kepribadian guru 

kelas atas pada mata pelajaran tematik di    

       MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

3.  Data nilai rapor kelas atas semester ganjil pada 

mata pelajaran tematik di MI Ma’arif        

Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

instrumen non-tes. Instrumen non-tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

angket tertutup yang disajikan dalam bentuk 

pernyataan. Responden diminta untuk memilih kategori 

jawaban yang telah diatur oleh peneliti dengan 

memberikan tanda centang (√) pada kolom yang 

tersedia. Kemudian setelah angket terkumpul maka 

dilakukan penskoran. 

 

 

Tabel 3.1 

    Skor item alternatif jawaban responden 

 

Pernyataan 
Skor 

Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 
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Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul Penelitian 
Variabel  

Penelitian 
Sub Variabel 

Korelasi 

Simultan antara 

Responsi 

Variasi 

Mengajar, 

Responsi 

Kepribadian 

Guru, Hasil 

Belajar Tematik 

Pada Siswa 

Kelas Atas Di 

MI Ma’arif 

Kadipaten 

Ponorogo 

Tahun Ajaran 

2018/2019 

(Variabel X-1)  

Variasi 

Mengajar 

Guru 

  

Gaya  mengajar 

Media dan bahan 

ajar 

Interaksi 

(Variabel  X-

2) 

Kompetensi 

Kepribadian 

Guru  

  

  

  

Kepribadian yang 

mantap dan stabil 

Kepribadian yang 

dewasa 

Kepribadian yang 

arif 

Kepribadian yang 

berwibawa 

Berakhlak mulia 

dan dapat dipercaya 
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(Variabel Y) 

  Hasil Belajar 

Siswa 

Dokumentasi dari 

hasil rapor semester 

ganjil tahun ajaran 

2018/2019 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam rangka 

memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Kuesioner (Angket) 

Angket yakni suatu cara pengumpulan 

data berbentuk pengajuan pertanyaan tertulis 

melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah 

disiapkan sebelumnya.
62

 Dalam penelitian ini, 

angket diberikan kepada peserta didik kelas atas 

(IV dan V) untuk memperoleh data mengenai 

variasi mengajar dan kompetensi kepribadian 

guru. Peserta didik diminta untuk mengisi angket 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Peserta 

didik diberi arahan untuk mengisi angket tersebut. 

Setiap responden diharuskan untuk mengisi 

angket yang telah diberikan. Skala yang 

                                                           
62

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada), 30. 
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digunakan adalah skala likert, yaitu digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial.
63

 

Jawaban setiap item instrumen yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif, yang 

dapat berupa kata-kata dan untuk keperluan 

analisis kuantitatif maka jawaban itu dapat diberi 

skor sebagaimana di bawah ini: 

 

 a. Selalu  : 4 

 b. Sering  : 3 

 c. Kadang-kadang : 2 

 d. Tidak pernah : 1
64

 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

                                                           
63

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D…., 

142. 
64

Ibid., 193. 
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sebagainya.
65

 Dalam penelitian ini, teknik 

dokumentasi digunakan peneliti untuk 

memperoleh data tentang hasil belajar mata 

pelajaran tematik kelas atas (IV dan V) semester 

ganjil di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis korelasi penelitian digunakan untuk 

mengetahui derajat atau kekuatan hubungan tiga 

variabel atau lebih, serta untuk mengetahui kontribusi 

yang diberikan secara simultan oleh variabel X1 dan 

X2 terhadap variabel Y.
66

 

X1 

 Y 

X2 

1. Pra Penelitian 

a.  Uji Validitas 

Validitas suatu instrumen penelitian, 

tidak lain adalah derajat yang menunjukan di 

                                                           
65

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 274. 
66

Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian 

Kuantitatif, 351. 
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mana suatu tes mengukur apa yang hendak 

diukur. Prinsip suatu tes adalah valid, tidak 

universal. Validitas berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur.
67

 Untuk menguji validitas 

instrument peneliti menggunakan Korelasi 

Product Moment yang dikemukakan oleh Karl 

Pearson dengan bantuan Microsoft excel yaitu: 

     = 
 (   )  (  )(  )

(    ) (  ) )( (   ) ((  ) )
 

      = angka indeks Korelasi Product Moment 

     = jumlah seluruh nilai X 

     = jumlah seluruh nilai Y 

    = jumlah hasil perkalian antara     

                                nilai X dan Y.
68

 

Instrumen dikatakan valid apabila 

koefisien korelasi di atas 0,266. Dari 

perhitungan di atas, untuk dianggap memenuhi 

syarat item valid adalah jika nilai         

      . Jadi,                maka instrumen 

                                                           
67

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D…., 

173. 
68

 Retno Widyaningrum,Statistika Edisi Revisi (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, Cetakan 1, 2011), 107. 
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tersebut dinyatakan tidak valid/drop harus 

dilakukan uji ulang instrumen atau tidak 

menggunakan butir pertanyaan yang tidak valid 

untuk penelitian. 

Untuk keperluan uji validitas dan 

reliabilitas, peneliti mengambil sebanyak 55 

responden. Dari hasil perhitungan validitas item 

instrumen terhadap 30 butir soal variasi 

mengajar dan 30 butir soal kompetensi 

kepribadian guru. Setelah dilakukan uji 

validitas ternyata terdapat 20 butir soal yang 

valid pada angket variasi mengajar  dan 22  

butir soal valid pada angket kompetensi 

kepribadian guru. Adapun untuk mengetahui 

skor angket untuk validitas variasi mengajar 

dan kompetensi kepribadian guru dapat dilihat 

pada lampiran 6 dan lampiran 7 halaman 93. 

Sedangkan hasil perhitungan validitas soal 

instrumen penelitian variabel variasi mengajar 

dan kompetensi kepribadian guru dalam 

penelitian dapat dilihat pada pada lampiran 9 

dan lampiran 10. Nomor˗nomor soal yang 
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dianggap valid tersebut kemudian dipakai untuk 

pengambilan data dalam penelitian ini. 

b.  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu 

penelitian bahwa suatu instrumen cukup untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Di dalam 

penelitian ini diuji dengan prosedur konsistensi 

internal teknik Alpha Cronbach. Reliabilitas 

Alpha Cronbach baik digunakan untuk 

instrumen jawaban dikotomis maupun 

berskala.
69

 

Adapun langkah-langkah uji realibilitas 

dengan rumus koefisien reliabilitas Alpha 

Cronbach adalah sebagai berikut: 

1) Menyiapkan tabel perhitungan untuk analisis 

reliabilitas. 

2) Menghitung skor soal (X) dan menghitung 

jumlah skor soal keseluruhan. 

                                                           
69

 Burhan Nurgiyantoro, Statistik Terapan Edisi Revisi 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), 426. 
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3) Menghitung skor Kuadrat (X²) dan 

menjumlahkan. 

4) Menghitung jumlah varians (∑Xi) butir 

pertanyaan satu demi satu per butir yang 

kemudian hasilnya dijumlahkan.  

5) Menghitung Jumlah Kuadrat (∑Xi
2
) 

6) Menghitung varians butir-butir pertanyaan 

dengan rumus: 

   
   

  
(   ) 

 

 
 

    : Jumlah soal atau butir 

                           (   )                      (  _i)² : Jumlah 

kuadrat soal atau butir 

  : Jumlah Responden
70

 

7) Menghitung Varians skor tes dengan rumus: 

  
    

(  ) 

 

 
 

   : Skor kuadrat 

                           (  )  : Jumlah skor
71

 

 

                                                           
70

Ibid, 427. 
71

Ibid, 428. 
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8) Menghitung reliabilitas dengan rumus 

Alpha Cronbach: 

  
 

   
(  

    

  
) 

  : Koefisien reliabilitas yang  

               dicari 

 : Jumlah butir pertanyaan  

(soal) 

   : Varians butir-butir soal 

  : Varians skor tes.
72

 

Tabel perhitungan reliabilitas 

instrumen pemberian Instrumen variasi 

mengajar dan kompetensi kepribadian guru 

dapat dilihat pada lampiran 11 halaman 107 dan 

lampiran 12, kemudian dimasukkan pada rumus 

Alpha Cronbach. 

Dari pada lampiran 11  dapat diperoleh 

        : 193127 

(  ) :3235 

        : 1087 

       : 55 

                                                           
72

Ibid, 426. 
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     : 14,50 

      
    

(  ) 

 

 
 

                 
       

(    ) 

  

  
 

                       
                

  
 

  51,82 

Menghitung reliabilitas, 

  
 

   
(  

    

  
) 

  
  

    
(  

      

     
) 

                                          1,02(0,720 

  0.734 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas 

dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas intrumen 

variasi mengajar sebesar 0,734. Kemudian 

dikonsultasikan dengan         pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,273 Karena 

         lebih dari         yaitu 0.734 > 0,273, 

maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

reliabel. 
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Dari Lampiran 12 dapat diperoleh 

dengan bantuan microsoft excel sebagai berikut, 

       : 368937 

(  )    :4491 

         : 16697 

       : 55 

           : 11,183 

                
    

(  ) 

 

 
 

    
       

(     ) 

  

  
 

     
                

  
 

   40.48 

Mencari reliabilitas 

  
 

   
(  

    

  
) 

  
  

    
(  

      

     
) 

                                          1.019(0.724) 

                                          0.737 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas 

dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas intrumen 

kompetensi kepribadian guru sebesar 0,737. 
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Kemudian dikonsultsikan dengan        pada 

taraf siqnifikan 5% adalah sebesar 0,273 Karena 

        lebih dari         yaitu 0,737 > 0,273 

maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

reliabel. 

2. Analisis Hasil Penelitian 

Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. 

Dan untuk menjawab rumusan masalah 1 

dan 2 yang digunakan adalah korelasi product 

moment. Dalam penelitian ini juga digunakan analisis 

korelasi ganda untuk menjawab rumusan masalah 

ketiga. Adapun secara operasional analisis data 

tersebut dilakukan melalui tahap: 

a. Membuat tabel penolong untuk menghitung 

nilai korelasi  

b. Menghitung nilai korelasi 
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1) Menghitung korelasi    terhadap Y, bila    

konstan 

Rumus: 

    = 
 (    )  (   )(  )

√*  ((   
 ) (  ) +* (    ) ((   )+

 

2)  Menghitung korelasi    terhadap Y, 

        bila    konstan 

3)  Menghitung korelasi    terhadap     

4)  Menghitungkorelasi simultan  

     .Y= √
    
         

     (    )(     ) (      )

       
  

5)  Lihat di tabel interprestasinya   .
73
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 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian 

Kuantitatif…., 337. 
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Tabel 3.3 

Tabel Interprestasi 

Nilai “r” Interprestasi 

0.00 ˗˗ 0.20 
Korelasi sangat 

lemah 

0.20 ˗˗ 0.40 Korelasi lemah 

0.40 ˗˗ 0.60 Korelasi sedang atau 

cukup 

0.60 ˗˗ 0.80 Korelasi kuat atau 

tinggi 

0.80 ˗˗ 1.00 Korelasi sangat kuat 

c. Melakukan uji signifikan secara simultan 

1) Membuat hipotesis dalam bentuk kalimat 

2) Membuat hipotesis dalam bentuk model 

statistik 

3) Taraf signifikan  

      Pada kasus ini taraf signifikan 5% 

4) Kaidah pengujian 

  Jika                 , Ho diterima 

                      , Ho ditolak 

5) Menghitung          simultan 
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 ⁄

(    )
     
⁄

 

6) Menghitung        

Nilai        dapat dicari pada tabel 

      dengan ketentuan  

                

7) Membandingkan         dan        

8) Mengambil keputusan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1. Profil Sekolah/Madrasah 

Nama Madrasah  :MI Ma’arif Kadipaten 

NSM    :111235020006 

Yayasan   :MI Ma’arif Kadipaten 

Jenjang Akreditasi  :Di akui/akreditasi A 

Alamat Madrasah  :Jl. Pemanahan 120 

KadipatenBabadan Ponorogo 

2. Tujuan Pendidikan Dasar 

Pendidikan nasional yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang–undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkan potensi anak didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiridan menjadi warga 

negara yang demokratisserta bertanggung jawab. 

Dalam rangkamengemban fungsi tersebut 

pemerintah menyelenggarakan suatu sistem 

pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

Salah satu komponen pentingdemi terlaksananya 

sebuah Sistem Pendidikan Nasional yang terarah 

adalah keberadaan kurikulum.Keberadaankurikulum 

merupakan salah satu komponen penting dalam 

melaksanakan sebuah sistem pendidikan nasional 

yang terarah. Kurikulum dikembangkan 

berdasarkanprinsip bahwa peserta didik memiliki 

posisi sentral untukmengembangkan potensinya agar 

menjadi manusia sempurna sebagaimana yang 

tersurat dalam tujuan Pendidikan Nasional. Untuk 

mendukung pencapaian tujuan tersebut 

pengembangan potensi peserta didik harus 

disesuaikan dengan potensi, perkembangan, 

kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta 

tuntutan lingkungan. 



85 

 
 

Sebagai upaya mendekatkan pendidikan 

dengan potensi, perkembangan, kebutuhan dan 

kepentingan peserta didik, serta tuntutan lingkungan, 

MI Ma’arif Kadipaten Babadan Kabupaten Ponorogo 

mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini disusun mengacu 

pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL)yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

demi menjamin pencapaian tujuan pendidikan 

nasional. 

Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan ini merupakan salah satu upaya sekolah 

untuk mengakomodasi potensi yang ada di daerah 

Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dan untuk 

meningkatkan kualitas satuan pendidikan, baik 

dalam aspek akademik maupun non akademik, 

memelihara/mengembangkan budaya daerah, serta 

menguasai perkembangan Iptek yang dilandasi iman 

dan taqwa. 

Pengembangan kurikulum disusun antara 

lain agar dapat memberi kesempatan peserta didik 

untuk: 
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a. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, 

b. Belajar untuk memahami dan menghayati, 

c. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat 

secara efektif, 

d. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk 

orang lain, 

e. Belajar untuk membangun dan menemukan jati 

diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan 

KurikulumTingkat Satuan 

Pendidikanjenjang pendidikan dasar ini 

dikembangkan oleh MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

dan Komite Madrasah berpedoman pada Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi serta panduan 

penyusunan kurikulum yang dibuat 

BNSP.Kurikulum yang dikembangkan, berdasarkan 

prinsip-prinsip berikut : 

a. Berpusat pada Potensi, Perkembangan, 

Kebutuhandan Kepentingan Peserta Didik 

dan Lingkungannya 
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Kurikulum dikembangkan berdasarkan 

prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi 

sentral untuk mengembangkan kompetensinya 

agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Untuk 

mendukung pencapaian tersebut pengembangan 

kompetensi peserta didik disesuaikan dengan 

potensi, perkembangan, kebutuhan dan 

kepentingan peserta didik serta tuntutan 

lingkungan. 

b. Beragam dan Terpadu 

Kurikulum dikembangkan dengan 

memperhatikan keragaman karakteristik peserta 

didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis 

pendidikan tanpa membedakan agama, suku, 

budaya, adat istiadat serta status sosial, ekonomi 

dan gender. Kurikulum meliputi subtansi 

komponen muatan wajib kurikulum,  muatan 

lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, 
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serta disusun dalam keterkaitan dan 

kesinambungan yang bermakna dan tetap antar 

subtansi. 

c. Tanggap tehadap Perkembangan Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan Seni 

Kurikulum dikembangkan atas dasar 

kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh 

karena itu semangat dan isi kurikulum 

mendorong peserta didik untuk mengikuti dan 

memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

Pengembangan kurikulum dilakukan 

dengan melibatkan pemangku kepentingan 

(stakeholders) untuk menjamin relevansi 

pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, 

termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, 

dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, 

pengembangan keterampilan pribadi,  

keterampilan berpikir, keterampilan sosial, 
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keterampilan akademik dan keterampilan 

vokasional merupakan keniscayaan. 

e. Menyeluruh dan berkesinambungan 

Substansi kurikulum mencakup 

keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian 

keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan 

dan disajikan secara berkesinambungan antar 

semua jenjang pendidikan. 

 

f. Belajar Sepanjang Hayat 

Kurikulum diarahkan kepada proses 

pengembangan, pembudayaan dan 

pemberdayaanpeserta didik yang berlangsung 

sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan 

keterkaitan antara  unsur-unsur pendidikan 

formal, nonformal dan informal dengan 

memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan 

yang selalu berkembang serta arah 

pengembangan manusia seutuhnya. 

g. Seimbang antara Kepentingan Nasional dan 

Kepentingan Daerah 
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Kurikulum dikembangkan dengan 

memperhatikan kepentingan nasional dan 

kepentingan daerah untuk membangun 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Kepentingan nasional dan 

kepentingan daerah harus saling mengisi dan 

memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka 

Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Pada akhirnya kurikulum ini akan tetap 

menjadi sebuah dokumen, yang akan menjadi 

kenyataan apabila terlaksana dilapangan dalam 

proses pembelajaran yang baik. Pembelajaran di 

dalam maupun di luar kelas, hendaknya 

dilakukan secara efektif yang mampu 

membangkitkan efektifitas dan kreatifitas anak. 

Atas dasar kenyataan di atas, maka 

pembelajaran hendaknya bersifat; mendidik, 

mencerdaskan, membangkitkan aktivitas dan 

kreatifitas, efektif, demokratif, menantang dan 

menyenangkan. Dengan spirit itulah kurikulum 

ini akan menjadi pedoman yang dinamis bagi 
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penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran 

di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo. 

3. Visi, Misi,dan Tujuan Lembaga 

Di MI Ma’arif Kadipaten memilik visi sebagai 

berikut: 

a. Visi 

“Terbentuknya peserta didik yang 

berakhlakul karimah, berkualitas dalam 

IMTAQ (Iman dan Taqwa) dan IPTEK (Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi) deangan 

berwawasan ahlusunnah wal  jama’ah”.  

 

Indikator  visi : 

1) Unggul dalam Pengembangan Kurikulum 

2) Unggul dalam Proses Pembelajaran 

3) Unggul dalam Kelulusan 

4) Unggul dalam Sumber Daya Manusia 

5) Unggul dalam Sarana dan Prasarana 

6) Unggul dalam Kelembagaan dan Manajemen 

Sekolah 

7) Unggul dalam Penggalangan Pembiayaan 

Sekolah 
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8) Unggul dalam Prestasi Akademik maupun Non 

Akademik  

b. Misi 

Di MI Ma’arif Kadipaten memilik misi 

sebagai berikut: 

1) Mengembangkan SDM untuk meningkatkan 

kualitas guru dan karyawan. 

2) Mengefektifkan pembelajaran dan 

mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler serta 

meningkatkan ketrampilan sejak dini. 

3) Menyediakan dan melengkapi sarana dan 

prasarana 

4) Memperdayakan potensi dan peran serta 

masyarakat. 

5) Melaksanakan K-7 untuk menciptakan 

lingkungan yang kondusif dan berwawasan 

aswaja. 

a) Ketertiban 

b) Kebersihan 

c) Kesehatan 

d) Keindahan 

e) Keamanan 
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f) Kekeluargaan 

c. Tujuan Mi Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo 

Selama satu tahun pembelajaran Madrasah 

dapat : 

1) Mengembangkan KTSP dengan dilengkapi 

silabus tiap mata pelajaran, Rencana  

Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan 

Siswa dan Sistem Penilaian. 

2) Mengembangkan silabus muatan lokal dengan 

dilengkapi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

Lembar Kegiatan Siswa dan Sistem Penilaian. 

3) Mengembangkan program pengembangan diri 

beserta jadwal pelaksanaannya. 

4) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan 

pendekatan nonkonvensional diantaranya CTL, 

Direct Instruction, Cooperative Learning, dan 

Problem Base Instruction 

5) Mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam pelatihan peningkatan 

profesionalitas melalui kegiatan KKG, MGMP, 

PTBK,PTK, lomba-lomba, seminar, workshop, 
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kursus mandiri, demanddriven dan kegiatan lain 

yang menunjang profesionalisme. 

6) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana 

kegiatan pembelajaran (ruang, media, 

perpustakaan, media pembelajaran Matematika 

SAINS dan IPS dan laboratorium ketrampilan) 

serta sarana penunjang berupa tempat ibadah, 

kebun sekolah, tempat parkir, kantin sekolah, 

lapangan olah raga dan WC sekolah dengan 

mengedepankan skala prioritas. 

7) Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah dan 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

secara demokratis, akuntabel dan terbuka. 

8) Menggalang pembiayaan pendidikan secara adil 

dan demokratis dan memanfaatkan secara 

terencana serta dipertanggungjawabkan secara 

jujur, transparan dan memenuhi akuntabilitas 

publik. 

9) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik 

secara berkelanjutan 

10) Mengoptimalkan pelaksanaan program remedi 

dan pengayaan 
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11) Membekali komunitas sekolah agar dapat 

mengimplementasikan ajaran agama melalui 

kegiatan shalat berjamaah, baca tulis Al-Qur’an,  

hafalan surat–surat pendek/Al-Qur’an dan 

pengajian keagamaan. 

12) Membentuk kelompok kegiatan bidang 

ekstrakurikuler yang bertaraf lokal, regional 

maupun nasional. 

13) Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan Porseni 

tingkat kabupaten atau jenjang berikutnya. 

14) Memiliki tim olah raga yang dapat bersaing 

pada tingkat kabupaten atau jenjang berikutnya 

15) Memiliki Gudep Pramuka yang dapat berperan 

serta secara aktif dalam Jambore Daerah, serta 

even kepramukaan lainnya. 

16) Menanamkan sikap santun, berbudi pekerti luhur 

dan berbudaya, budaya hidup sehat, cinta 

kebersihan, cinta kelestarian lingkungan dengan 

dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa.   
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B. Diskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek 

penelitian yaitu kelas atas (IV dan V) yang berjumlah 

53 siswa. Peneliti mengambil teknik sampel jenuh 

sehingga semua populasi dijadikan sampel. 

Pada bab ini dijelaskan masing-masing 

variabel penelitian yaitu variasi mengajar sebagai 

variabel X1 dan kompetensi kepribadian guru sebagai 

variabel X2. Sedangkan untuk variabel Y yaitu hasil 

belajar tematik pada kelas atas. Berdasarkan segi 

menyusun angkanya, variabel X dan variabel Y 

termasuk data interval yaitu data statistik yang 

angkanya disusun dengan jarak yang sama antara satu 

data dengan data lain dan tidak mempunyai nilai nol 

mutlak.
74

 Rumus yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah rumus Product Moment. Adapun hasil dari 

perhitungan dapat dilihat pada analisis data. 

1. Responsi Variasi Mengajar Guru MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo Tahun ajaran 2018/2019 

Untuk mendapatkan data mengenai 

response variasi mengajar guru kelas atas, peneliti 

                                                           
74

 Retno Widyaningrum, Statistik Edisi Revisi…, 7. 
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melakukan penyebaran angket terhadap responden 

yaitu siswa kelas IV dan V MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 

53. Hasil dari penyebaran angket diperoleh skor 

variasi mengajar guru kelas atas sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Skor Responsi Variasi Mengajar Guru Kelas Atas MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

 

No Skor Variasi Mengajar Guru Kelas Atas F 

1 71 1 

2 69 1 

3 65 1 

4 64 1 

5 62 1 

6 61 2 

7 59 4 

8 58 3 

9 57 4 

10 56 4 

11 55 4 

12 53 4 

13 52 2 

14 51 3 

15 50 3 

16 49 2 

17 48 2 

18 47 4 

19 46 1 

20 42 1 

21 41 2 

22 38 1 

23 36 1 

24 32 1 

 JUMLAH 53 

 

Skor responsi variasi mengajar guru MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 dijelaskan secara terperinsi pada 

lampiran 13. 
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2. Responsi Kompetensi Kepribadian Guru MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 

Untuk mendapatkan data mengenai 

responsi kompetensi kepribadian guru kelas atas, 

peneliti melakukan penyebaran angket terhadap 

responden yaitu siswa kelas IV dan V MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 yang 

berjumlah 53. Hasil dari penyebaran angket 

diperoleh skor kompetensi kepribadian guru kelas 

atas sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Skor Responsi Kompetensi Kepribadian Guru 

 

NO Skor Kompetensi Kepribadian Guru F 

1 86 1 

2 84 1 

3 83 6 

4 82 1 

5 81 1 

6 80 5 

7 79 2 

8 78 2 

9 76 1 

10 75 1 

11 74 2 

12 73 1 

13 72 3 
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14 71 1 

15 70 1 

16 69 3 

17 68 2 

18 67 2 

19 66 2 

20 63 2 

21 62 5 

22 60 2 

23 59 1 

24 57 1 

25 53 1 

26 52 1 

27 49 1 

28 36 1 

 JUMLAH 53 

Skor responsi kompetensi kepribadian 

guru MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 dijelaskan secara terperinci pada 

lampiran 14..Hasil Belajar Tematik pada Siswa 

Kelas Atas di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019 

Untuk mendapatkan data mengenai hasil 

belajar tematik siswa kelas atas, peneliti 

mengambil hasil nilai rapor semester ganjil tahun 

ajaran 2018/2019. Peneliti melakukan perhitungan 

rata-rata dari nilai rapor kelas atas tersebut. Hasil 
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belajar tematik siswa kelas atas dapat dilihat  

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 

Hasil Belajar Tematik Siswa Kelas Atas MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

 

NO 
Hasil Belajar Tematik Siswa Kelas 

Atas 
F 

1 94 1 

2 91 1 

3 89 1 

4 88 2 

5 87 6 

6 86 4 

7 85 1 

8 83 4 

9 82 1 

10 81 5 

11 80 5 

12 79 2 

13 78 1 

14 77 8 

15 76 3 

16 75 2 

17 74 1 

18 73 1 

19 72 1 

 20 71 2 

21 70 1 
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 JUMLAH 53 

 

Skor hasil belajar tematik siswa kelas atas 

MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 dijelaskan secara terperinsi pada lampiran 

8. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul.
75

 Setelah peneliti mengadakan penelitian 

dan memperoleh data yang peneliti butuhkan sesuai 

dengan pembahasan pada skripsi ini, data tersebut 

belum sepenuhnya dimengerti sebelum dilakukan 

analisis data. Agar pembaca dapat memahami keadaan 

yang sebenarnya seperti dalam gambaran yang ada 

dalam skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan 

analisis data tersebut. 

1. Menghitung Mean dan Standar Deviasi 

Menghitung nilai mean dan 

standardeviasi dimaksud untuk mengetahui 

                                                           
75

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D....,  207. 
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variabel X dan Y termasuk kategori rendah, 

sedang, atau tinggi. Penghitungan mean dan 

standar deviasi dilakukan setiap variabel 

a. Responsi Variasi Mengajar Guru MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 

Responsi Variasi Mengajar Guru MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo diketahui setelah 

melakukan penyebaran angket ke siswa kelas 

atas. Data responsi variasi mengajar guru kelas 

atas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Data Responsi Variasi Mengajar Guru Kelas Atas MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun Pelajaran 2018/2019 

 

No X1 F FX1 x=X1˗MX1 x² fx² 

1 71 1 71 18 324 324 

2 69 1 69 16 256 256 

3 65 1 65 12 144 144 

4 64 1 64 11 121 121 

5 62 1 62 9 81 81 

6 61 2 122 8 64 128 

7 59 4 236 6 36 144 

8 58 3 174 5 25 75 

9 57 4 228 4 16 64 

10 56 4 224 3 9 36 
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Kemudian mencarimean dan standar deviasi 

dengan membuat tabel hasil perhitungan variasi 

mengajar guru yang dapat dilihat pada lampiran 

15. Dari data tersebut kemudian dicari mean dan 

standar deviasidengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Mencari mean  

     
   

 

 
 

    
    

  
 

               

11 55 4 220 2 4 16 

12 53 4 212 0 0 0 

13 52 2 104 -1 1 2 

14 51 3 153 -2 4 12 

15 50 3 150 -3 9 27 

16 49 2 98 -4 16 32 

17 48 2 96 -5 25 50 

18 47 4 188 -6 36 144 

19 46 1 46 -7 49 49 

20 42 1 42 -11 121 121 

21 41 2 82 -12 144 288 

22 38 1 38 -15 225 225 

23 36 1 36 -17 289 289 

24 32 1 32 -21 441 441 

Jumlah 53 2812 
  

3069 
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2) Mencari  standar deviasi 

 S    √
     

 
 

S    √
    

  
 

S    √       

S     7,6 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas 

diketahui M   =        dan SD   = 7,6 maka 

untuk menentukan responsi variasi mengajar guru 

termasuk kategori rendah, sedang, ataupun tinggi 

perlu dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus: 

M   + 1·SD                         = Tinggi 

M   - 1·SD                         = Rendah  

M   + 1·SD   sampai M   - 1·SD       = Sedang 

Kemudian perhitungan dilakukan sebagai 

berikut: 

a) M   + 1·SD   =        + 1· 7,6 

= 61 

b) M   - 1·SD   =        + 1· 7,6 

= 45 
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

skor 61 ke atas, variasi mengajar guru 

dikategorikan tinggi, skor 45 ke bawah, responsi 

variasi mengajar guru dikategorikan rendah dan 

skor antara 45 sampai 61 variasi mengajar guru 

dikategorikan sedang. 

                Tabel 4.5 

Kategori Responsi Variasi Mengajar guru kelas atas 

MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

 

No Skor Frekuensi Kategori 

1 61 7 Tinggi 

2 45 – 61 40 Sedang 

3 45 6 Rendah 

Jumlah 53  

Berdasarkan kategori tersebut dapat 

diketahui bahwa responsi variasi mengajar guru 

kelas atas MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo dalam 

kategori tinggi sebanyak 7 responden, dalam 

kategori sedang sebanyak 40 responden, dan 

dalam kategori rendah sebanyak 6 responden. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

responsi variasi mengajar guru kelas atas MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo tergolong dalam 

kategori  sedang. 
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b. Responsi Kompetensi Kepribadian Guru MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 

Responsi Kompetensi kepribadian 

guruMI Ma’arif Kadipaten Ponorogo diketahui 

setelah melakukan penyebaran angket ke siswa 

kelas atas. Data kepribadian guru kelas atas 

adalah sebagai berikut: 

             Tabel 4.6 

Data Responsi Kompetensi Kepribadian Guru 

 

X2 F FX2 x2=X2-M   x2² Fx2² 

86 1 86 15.34 235.3 235.3 

84 1 84 13.34 178.0 178.0 

83 6 498 12.34 152.3 913.7 

82 1 82 11.34 128.6 128.6 

81 1 81 10.34 106.9 106.9 

80 5 400 9.34 87.2 436.2 

79 2 158 8.34 69.6 139.1 

78 2 156 7.34 53.9 107.8 

76 1 76 5.34 28.5 28.5 

75 1 75 4.34 18.8 18.8 

74 2 148 3.34 11.2 22.3 

73 1 73 2.34 5.5 5.5 

72 3 216 1.34 1.8 5.4 

71 1 71 0.34 0.1 0.1 

70 1 70 -0.66 0.4 0.4 

69 3 207 -1.66 2.8 8.3 

68 2 136 -2.66 7.1 14.2 

67 2 134 -3.66 13.4 26.8 

66 2 132 -4.66 21.7 43.4 

63 2 126 -7.66 58.7 117.4 

62 5 310 -8.66 75.0 375.0 
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X2 F FX2 x2=X2-M   x2² Fx2² 

60 2 120 -10.66 113.6 227.3 

59 1 59 -11.66 136.0 136.0 

57 1 57 -13.66 186.6 186.6 

53 1 53 -17.66 311.9 311.9 

52 1 52 -18.66 348.2 348.2 

49 1 49 -21.66 469.2 469.2 

36 1 36 -34.66 1201.3 1201.3 

∑ 53 3745 
  

5791.9 

Kemudian mencari mean dan standar 

deviasi dengan membuat tabel hasil perhitungan 

kompetensi kepribadian guruyang dapat dilihat 

pada lampiran 16. Dari data tersebut kemudian 

dicari mean dan standar deviasi dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean  

    
   

 

 
 

    
    

  
 

          

b. Mencari  standar deviasi 

 S    √
     

 
 

S    √
      

  
 

S    √        
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S    10.5 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas 

diketahui M   =       dan SD   = 10.05 maka 

untuk menentukan responsi kompetensi 

kepribadian gurutermasuk kategori rendah, 

sedang, ataupun tinggi perlu dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

    M   + 1·SD                  = Tinggi 

    M   - 1·SD                  = Rendah  

    M  +1·SD  sampaiM  -1·SD  = Sedang 

Kemudian perhitungan dilakukan 

sebagai berikut: 

a) M   + 1·SD   =               

   = 81 

      M   - 1·SD   =              

            = 61  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

skor 81 ke atas, responsi kompetensi kepribadian 

guru dikategorikan tinggi, skor 61 ke bawah, 

responsi kompetensi kepribadian guru 

dikategorikan rendah dan skor antara 62 sampai 
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82, resposi kompetensi kepribadian guru 

dikategorikan sedang. 

 
Tabel 4.7 

Kategori Responsi Kompetensi  Kepribadian guru kelas atas MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

No Skor Frekuensi Kategori 

1 81 10 Tinggi 

2 61-81 35 Sedang 

3 61 8 Rendah 

Jumlah 53  

Berdasarkan kategori tersebut dapat 

diketahui bahwa responsi kompetensi kepribadian 

gurukelas atas MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

dalam kategori tinggi sebanyak 10 responden, 

dalam kategori sedang sebanyak 35 responden, 

dan dalam kategori rendah sebanyak 8 responden. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

responsi kompetensi kepribadian gurukelas atas 

MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tergolong dalam 

kategori sedang. 

 

c. Hasil Belajar Tematik pada Siswa Kelas Atas 

MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019  
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Hasil belajar tematik pada siswa kelas 

atas MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo diketahui 

setelah melakukan penyebaran angket ke siswa 

kelas atas. Data hasil belajar tematik pada siswa 

kelas adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.8 

Data Hasil Belajar Tematik Pada Siswa Kelas MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

 

Y F FY y=Y – MX y² fY² 

94 1 94 13.230 175.0 175.0 

91 1 91 10.230 104.7 104.7 

89 1 89 8.230 67.7 67.7 

88 2 176 7.230 52.3 104.5 

87 6 522 6.230 38.8 232.9 

86 4 344 5.230 27.4 109.4 

85 1 85 4.230 17.9 17.9 

83 4 332 2.230 5.0 19.9 

82 1 82 1.230 1.5 1.5 

81 5 405 0.230 0.1 0.3 

80 5 400 -0.770 0.6 3.0 

79 2 158 -1.770 3.1 6.3 

78 1 78 -2.770 7.7 7.7 

77 8 616 -3.770 14.2 113.7 
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Y F FY y=Y – MX y² fY² 

76 3 228 -4.770 22.8 68.3 

75 2 150 -5.770 33.3 66.6 

74 1 74 -6.770 45.8 45.8 

73 1 73 -7.770 60.4 60.4 

72 1 72 -8.770 76.9 76.9 

71 2 142 -9.770 95.5 190.9 

70 1 70 -10.770 116.0 116.0 

∑ 53 4281 
  

1589.3 

Kemudian mencari mean dan standar 

deviasi dengan membuat tabel hasil perhitungan 

hasil belajar tematik pada siswa kelas yang dapat 

dilihat pada lampiran 17. Dari data tersebut 

kemudian dicari mean dan standar deviasi dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mencari mean  

   
   

 
 

    
    

  
 

              M           

2) Mencari  standar deviasi 

     √
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        √
      

  
 

              √         

         

Berdasarkan hasil perhitungan di atas 

diketahui My =          dan SDx =     maka 

untuk menentukan hasil belajar tematik pada 

siswa kelas atas termasuk kategori rendah, 

sedang, ataupun tinggi perlu dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

My + 1·SDy   = Tinggi 

My - 1·SDy    = Rendah  

My + 1·SDy sampai My - 1·SDy = Sedang 

Kemudian perhitungan dilakukan sebagai 

berikut: 

b) My + 1·SDy =          + 1·     

= 85 

c) My - 1·SDy =         

= 75 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

skor 85 ke atas dikategorikan hasil belajar tematik 

tinggi, skor 76 ke bawah di kategorikan hasil 
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belajar tematik rendah, dan skor antara 76 sampai 

85 dikategorikan hasil belajar tematik sedang. 

Tabel 4.9 

Kategori Hasil Belajar guru kelas atas MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo 

 
No Skor Frekuensi Kategori 

1 85 16 Tinggi 

2 76-85 26 Sedang 

3 76 11 Rendah 

Jumlah 53  

Berdasarkan kategori tersebut dapat 

diketahui bahwa hasil belajar tematik pada siswa 

kelas atas MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo dalam 

kategori tinggi sebanyak 16 responden, dalam 

kategori sedang sebanyak 26 responden, dan 

dalam kategori rendah sebanyak 11 responden. 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

hasil belajar tematik pada siswa kelas atas MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo termasuk kategori 

sedang. 

2. Uji Normalitas 

Uji statistik yang peneliti gunakan adalah 

uji korelasi. Salah satu syarat agar dapat 

dilakukan uji korelasi adalah data harus 
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berdistribusi normal. Data penelitian ini 

berdistribusi normal atau tidaknya dapat diketahui 

dengan melakukan uji normalitas. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesa 

Ha : data berdistribusi normal 

Ho : data tidak berdistribusi normal 

b. Menghitung rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dengan membuat tabel   berdistribusi 

tunggal. 

c. Menghitung nilai fkb 

d. Menghitung masing-masing frekuensi   dibagi 

jumlah data (f/n) 

e. Menghitung nilai masing-masing fkb dibagi 

jumlah data (fkb/n) 

f. Menghitung nilai Z  

 Dengan rumus X adalah data nilai asli 

dan   adalah rata-rata. Sedangkan   adalah 

simpangan baku. Nilai Z akan dihitung setiap 

nilai setelah diturutkan dari yang terkecil ke 

yang terbesar. 

g. Menghitung P   Z  
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Probalitas di bawah nilai Z dapat 

dicari pada tabel Z yaitu dengan melihat     

nilai Z kemudian pada taraf signifikan yang 

terletak pada tabel. Untuk nilai positif lihat 

kolom luas antara rata-rata denga Z+0,5. 

h. Mencari nilai L yang didapatkan dari selisih 

fkb/n dan P   Z.
76

 

Setelah melakukan langkah-langkah 

di atas, diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas dengan Rumus Lilliofors 

Variabel N 

Kriteria Pengujian 

Ho 
Keterangan 

            

   53 0,07 0,122 
Berdistribusi 

Normal 

   53 0.08 0,122 
Berdistribusi 

                                                           
76

 Retno Widyaningrum, Statistik Edisi Revisi…, 207-208. 



117 

 
 

Normal 

  53 0,05 0,122 
Berdistribusi 

Normal 

Berdasarkan data di atas dapat 

diketahui       untuk variabel X1 dan X2. 

Selanjutnya, dikonsultasikan kepada        

nilai kritis uji Liliefors dengan taraf signifikan 

0,05% diperoleh angka 0.122 sehingga batas 

penolakan Ho adalah 0,122. Setelah 

melakukan konsultasi dengan        diperoleh 

hasil bahwa masing-masing             , 

dengan demikian dapat disimpulkan masing-

masing variabel X1 dan X2 sampel data 

tersebut berdistribusi normal. Penjelasan uji 

normalitas secara terperinci dapat dilihat pada 

lampiran 18   20. 

3. Uji Korelasi 

Tujuan melakukan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anatar 

variabel. Agar dapat mengetahui ada tidaknya 

korelasi yang signifikan antar variabel adalah 

dengan menggunkan teknik perhitungan korelasi 
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Poduct Moment. Adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

a. Membuat tabel penolong untuk 

menghitung nilai korelasi dapat dilihat 

pada lampiran 21. Dari lampiran tersebut 

diperoleh nilai: 

   2.818 

   3.745 

  4.282 

     200.726 

    304.384 

n∑  Y      12.120.305 

n∑  Y 16.132.352 

n∑     10.638.478 

∑  ∑Y 12.066.676 

∑  ∑y 16.036.090 

∑  ∑   10.553.410 

n∑  ² 8.097.976 

n∑  ² 14.331.995 

n∑Y² 18.418.878 

(∑Y)² 18.335.524 

(∑  )² 14.025.025 

(∑  )² 7.941.124 

 

b. Menghitung nilai korelasi 

1) Menghitung korelasi    terhadap Y, bila 

   konstan. Rumus: 
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    = 
 (    )  (   )(  )

√*  ((   
 ) (  ) +* (    ) ((   )+

 

     = 
                      

√(                   )((          ) (          ))
 

    = 0,46 

2) Menghitung korelasi    terhadap Y, bila 

   konstan 

    =
 (    )  (   )(  )

√*  ((   
 ) (  ) +* (    ) ((    )+

    =

                      

√(                    )((          ) (          ))
 

    = 0,60 

3) Menghitung korelasi    terhadap    

      = 
 (     )  (   )(   )

√*  ((   
 ) (  ) +* (   

  ) ((   
  )+

 

     = 
                      

√(                   )(                    )
 

      = 0.39 

4) Menghitung korelasi simultan  

     .Y   = √
    
         

     (    )(     ) (      )

       
  

     .Y   = √
(    )    (    )     (    )(    ) (    )

  (    ) 
 

     .Y   = √
(          )  (    )
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     .Y   = √
          

    
 

     .Y   = √
    

    
 

     .Y   = √     

     .Y   = 0,65 

c. Melakukan uji signifikan secara simultan 

antara          dengan Y 

1) Membuat hipotesis dalam bentuk kalimat 

Ho :    Tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara responsi 

variasi  mengajar, responsi 

kompetensi kepribadian guru , 

hasil belajar tematik                   

pada siswa kelas atas di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo. 

Ha  : terdapat hubungan yang 

signifikan antara responsi 

variasi  mengajar, responsi 

kompetensi kepribadian guru , 

hasil belajar tematik                   
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pada siswa kelas atas di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo.  

2) Membuat hipotesis dalam bentuk model 

statistik 

Ho :      .Y    = 0 

Ha :      .Y      0 

3) Taraf signifikan  

Pada kasus ini taraf signifikan 5% 

4) Kaidah pengujian 

Jika                 , Ho diterima 

                       , Ho ditolak 

5) Menghitung           

              

  
 ⁄

(    )
     
⁄

 

                

    
 ⁄

(      )
      
⁄

 

            
    

    
  ⁄
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6) Menghitung       

Nilai        dapat dicari pada tabel 

      dengan ketentuan 

                

   0,05  

            

             

                  = 3,18 

7)  Membandingkan         dan        

                                                ,               

  Ternyata,             maka Ho 

ditolak. 

8) Mengambil keputusan 

Terdapat hubungan yang signifikan 

antara responsi variasi mengajar, 

responsi kompetensi kepribadian guru, 

hasil belajar tematik pada siswa kelas 

atas di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo. 

 

D. Interpretasi 

Langkah selanjutnya setelah melakukan 

analisis data adalah melakukan interpretasi. Interpretasi 
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diperlukan agar hasil perhitungan uji korelasi dapat 

dipahami dengan mudah. Berikut interpretasi penelitian 

ini: 

1. K

o

r

e

l

a

s

i

 

X

1

 

d

a

n

 

  

Penggunakan variasi mengajar 

dimaksudkan agar peserta didik terhindar dari 
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perasaan jenuh dan membosankan, yang 

menyebabkan perasaan malas menjadi muncul. 

Pengajaran sepantasnya tidak monoton, berulang-

ulang dan menimbulkan rasa jengkel pada diri 

peserta didik. Oleh karena itu keterampilan 

menggunakan variasi adalah sangat penting bagi 

guru sekolah dasar dalam upaya memelihara dan 

meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajarnya 

yang lebih baik.
77

  Bila guru dalam proses belajar 

mengajar tidak menggunakan variasi, maka akan 

membosankan siswa, perhatian siswa berkurang, 

mengantuk dan akibatnya tujuan belajar tidak 

tercapai.
78

 Bagaimana sikap dan kepribadian guru, 

tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru, 

dan bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan 

kepada anak-anak didiknya, turut menentukan 

bagaimana hasil belajar yang dapat dicapai anak.
79

 

                                                           
77

Anissatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: 

TERAS, 2009), 157. 
78

Syaiful Bahri Djamrah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta:PT. 

Rineka Cipta, 2010), 161. 
79

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2002), 104-105. 
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Dari hasil perhitungan uji korelasi  

  dan diketahui         sebesar 0,46. 

Selanjutnya,       dikonsultasikan dengan 

      product moment yang terdapat pada lampiran 

22 halaman 139. Sebelum dikonsultasikan dengan 

      maka harus menentukan nilai       dengan 

ketentuan db = n   r pada taraf signifikan 5%. 

Jumlah sampel adalah 53(n = 53) dan variabel yang 

dicari korelasinya sebanyak 2 buah (r = 2). 

Diketahuibahwa db = 53   2 = 51 maka        

sebesar 0,273. Jadi,                maka Ho ditolak. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat korelasi antara  responsi variasi mengajar, 

hasil belajar tematik pada siswa kelas atas di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo. 

2. K

o

r

e

l

a

s
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i

 

X

2

 

d

a

n

 

  

Kompetensi sosial dan kepribadian 

menjadi dukungan terhadap keberhasilan dalam 

proses pembelajaran.
80

 Menurut Khan dan Weiss 

yang dikutip oleh Uhar Suharsaputra menyatakan 

bahwa sikap siswa terhadap guru akan berdampak 

pada sikap siswa tersebut terhadap materi yang 

diajarkan.Dengan demikian terbukti betapa 

pentingnya kepribadian guru karena dampaknya 

dapat mempengaruhi secara signifikan pada proses 

pendidikan atau pembelajaran, dan ini juga berarti 

bahwa kegagalan dalam mengembangkan prestasi 

                                                           
80

Ivo Selvia Agustin, Vol. 7 No 3, 2018, Jurnal Niagawan, 18. 
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siswa tentu salah satunya bisa diakibatkan oleh 

kepribadian guru.81 

Dari hasil perhitungan uji 

korelasi  dan diketahui       sebesar 0,60. 

Selanjutnya,        dikonsultasikan dengan 

      product moment yang terdapat pada lampiran 

22 halaman 139. Sebelum dikonsultasikan dengan 

      maka harus menentukan nilai       dengan 

ketentuan db = n   r pada taraf signifikan 5%. 

Jumlah sampel adalah 53 (n = 53) dan variabel 

yang dicari korelasinya sebanyak 2 buah (r = 2). 

Diketahui bahwa db = 53   2 = 51 maka        

sebesar 0,273 pada taraf signifikan 5%. Jadi, 

               maka Ho ditolak. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara 

responsi kompetensi kepribadian guru, hasil belajar 

tematik pada kelas atas diMI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo. 

 

                                                           
81

Uhar Suharsaputra, Menjadi Guru Berkarakter (Bandung: PT 

Rafika Aditama, 2013), 37. 
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3. K

o

r

e

l

a

s

i

 

X

1

 

d

a

n

 

X

2

  

d

e

n
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g

a

n

 

  

Ada tidaknya korelasi X1 dan X2 dengan 

 dapat diketahui dengan membandingkan antara 

       dan       . Dari hasil perhitungan uji 

signifikan secara simultan antara responsi variasi 

mengajar, responsi kompetensi kepribadian guru, 

hasil belajar tematik pada siswa kelas atas 

diperoleh         sebesar 18,29. Sebelum 

dikonsultasikan dengan       maka harus 

menentukan nilai       dengan ketentuan       

        . Jumlah sampel adalah 53 (n = 53) dan 

jumlah variabel bebas yang dicari korelasinya 

sebanyak 2 buah (k = 2).  Diketahui       

       maka        sebesar 3,18 hpada taraf 

signifikan 5%. Jadi,                 maka Ho 

ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

responsi variasi  mengajar, responsi kompetensi 
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kepribadian guru, hasil belajar tematik                   

pada siswa kelas atas di MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo. 

Bagaimana sikap dan kepribadian guru, 

tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru, 

dan bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan 

kepada anak-anak didiknya, turut menentukan 

bagaimana hasil belajar yang dapat dicapai anak.
82

 

Begitupun dengan hasil penelitian yang diteliti, 

kepribadian guru dan variasi mengajar guru 

tentunya menentukan hasil belajar siswa. 

Hubungan atau korelasi antar variabel 

penelitian ini bernilai positif berarti hubungannya 

bersifat terarah. Maksudnya adalah semakin baik 

responsi variasi mengajar dan responsi kompetensi 

kepribadian guru maka hasil belajar tematik siswa kelas 

atas meningkat, begitu juga sebaliknya. Sehingga hasil 

penelitian sesuai dengan teori dan kerangka berpikir 

peneliti. 

 

                                                           
82

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2002), 104-105. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Terdapat korelasi antara responsi variasi mengajar, 

hasil belajar tematik pada siswa kelas atas di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 

dengan         sebesar 0,46 dan        sebesar 0,273 

pada taraf signifikansi 5% sehingga               . 

2. Terdapat korelasi antara responsi kompetensi 

kepribadian guru, hasil belajar tematik pada siswa 

kelas atas di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019 dengan         sebesar 0,60 dan 

       sebesar 0,273 pada taraf signifikansi 5% 

sehingga               .  

3. Terdapat korelasi antara responsi variasi mengajar, 

responsi kompetensi kepribadian guru dengan hasil 

belajar tematik pada siswa kelas atas di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 dengan 

        sebesar 18,29 dan        sebesar 3,18 pada 

taraf signifikan 5% sehingga               . 
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B. Saran 

1. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi dalam meningkatkan  variasi mengajar 

dan kompetensi kepribadian guru. 

2. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah diharapkan selalu berperan 

aktif dalam meningkatkan program pembelajaran 

untuk mengembangkan variasi mengajar dan 

kompetensi kepribadian guru. 

 

3. Guru 

Diharapkan selalu mengembangkan variasi 

mengajar dan selalu introspeksi diri terhadap 

kekurangannya dalam mengajar agar dapat  

mencetak siswa yang berprestasi dalam segala hal. 

4. Siswa 

Diharapkan agar selalu belajar yang rajin 

dan berperilaku baik agar menjadi anak yang 

berprestasi dan memiliki kepribadian yang baik. 

5. Peneliti berikutnya 
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Disarankan kepada peneliti berikutnya 

untuk mengadakan penelitian serupa untuk mencari 

yang lebih dominan dari unsur-unsur lain yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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