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ABSTRAK 

 

Saaidatu, Ulfah. 2019. Korelasi Responsi Kompetensi 

Profesional Guru dan Responsi Pengelolaan Kelas 

dengan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 di MI 

Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun 

2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Kurnia Hidayati, 

M.Pd. 

 

Kata Kunci: Kompetensi Profesional, Pengelolaan Kelas, 

dan Hasil Belajar 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat 

diketahui salah satunya adalah dengan melihat hasil belajar. 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor utama, yakni faktor dalam diri siswa dan faktor dari 

luar diri siswa atau faktor lingkungan, yaitu kompetensi 

guru, model penyajian materi pelajaran, pribadi dan sikap 

guru, serta kreativitas guru. Kompetensi profesional adalah 

kemampuan guru mengusai materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam, menerapkan metode atau model 

pembelajaran yang bervariasi, mengelola kelas, serta 

mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa. 

Seharusnya guru yang berkompeten akan lebih mampu 

mengelola kelasnya, sehingga kegiatan belajar dan mengajar 

siswa dalam tingkat yang optimal dan siswa mampu 

memiliki hasil belajar yang baik. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui 

korelasi antara responsi kompetensi profesional guru, hasil 

belajar siswa kelas 4 di MI Khanzul Huda Gundik Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019, (2) Mengetahui korelasiantara 

responsi pengelolaan kelas, hasil belajar siswa kelas 4 di MI 
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Khanzul Huda Gundik Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019, (3) Mengetahui korelasi antara 

responsikompetensi profesional guru, responsi pengelolaan 

kelas, hasil belajar siswa kelas 4 di MI Khanzul Huda 

Gundik Ponorogo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif dengan uji statistik parametrik. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan 

dokumentasi. Untuk uji validitas menggunakan korelasi 

product moment, uji reliabilitas menggunakan Alpha 

Cronbach, dan uji normalitas menggunakan Kolmogorof 

Smirnov, sedangkan teknik analisa data yang digunakan 

adalah rumus korelasi berganda (Multiple correlation). 

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa: 1) 

Ada korelasi antara responsi kompetensi profesional guru, 

hasil belajar siswa kelas 4 MI Khanzul Huda Gundik 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil perhitungan dimana nilai harga rhitung = 0,408 

dan rtabel = 0,349, maka rhitung ˃ rtabel yang artinya Ha 

diterima. 2) Ada korelasi antara responsi pengelolaan kelas, 

hasil belajar siswa kelas 4 MI Khanzul Huda Gundik 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019, hal ini dibuktikan dengan 

hasil perhitungan dimana harga rhitung = 0,439 dan rtabel = 

0,349, maka rhitung ˃ rtabel yang artinya Ha diterima. 3) Ada 

korelasi antara responsi kompetensi profesional guru, 

responsi pengelolaan kelas, hasil belajar IPA siswa kelas 4 

Mi Khanzul Huda Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil perhitungan dimana harga Fhitung = 3,98 ˃ Ftabel = 3,32, 

yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang 

Pendidikan dan pengajaran adalah suatu proses yang 

sadar tujuan, tujuan yang dimaksud adalah sebagai 

suatu usaha untuk memberikan rumusan hasil yang 

diharapkan dari siswa setelah memperoleh pengalaman 

belajar. Pendidikan merupakan upaya untuk 

meningkatkan kualitas manusia yang merupakan faktor 

penting dalam pembangunan. Pendidikan merupakan 

salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus 

dipenuhi baik melalui pendidikan formal atau informal. 

Setiap manusia tentunya membutuhkan penndidikan 

sebagai bekal dan pengalaman dalam mengarungi 

kehidupannya.1 

Guru merupakan komponen paling menentukan 

dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang 

harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. 

Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta 

didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar 

                                                           
1 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar(Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2006), 59. 
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mengajar.2Ada tiga syarat utama yang harus 

diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar 

dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas 

sumber daya manusia (SDM), yaitu: kurikulum, media 

pembelajaran, guru dan tenaga kependidikan yang 

profesional.3 Guru yang profesional akan lebih mampu 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif, 

menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola 

kelasnya, sehingga belajar siswa akan berada pada taraf 

optimal.4 

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidik adalah profesional yang 

bertugas merecanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, 

serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.5 Sedangkan dalam UU guru dan Dosen No. 

14 tahun 2005disebutkan bahwa guru adalah pendidik 

                                                           
2 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi 

Guru(Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), 5. 
3 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Menciptakan 

Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan(Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2005), 5. 
4 Omar Hamalik, Pendidikan Guru (Berdasarkan Pendekatan 

Kompetensi) (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 36. 
5 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dan sukses dalam sertifikasi Guru (Jakarta: 

Rajawali Pers,2011), 54. 
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profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.6 

Sebagai tenaga profesional, guru memiliki tugas 

yang sangat berat dan sangat mulia. Sesuai tugas 

profesionalnya setiap guru dituntut untuk menguasai 

kompetensi yang disyaratkan baik dalam bidang 

kognitif, afektif maupun pikomotor. Dengan demikian 

dalam proses belajar mengajar, dari segi materi, 

kesiapan dan kesediaan guru dalam menghadapi 

berbagai macam problem yang akan muncul berkaitan 

dengan profesinya, maka faktor perilaku seorang guru 

akan sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan 

peserta didiknya dalam rangka memahami dan 

menguasai sebuah materi yang diajarkannya.7 

Competency (kompetensi) didefinisikan sebagai 

kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja yang 

                                                           
6 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru Studi Analisis 

Profesi Guru dalam UU tentang Guru dan Dosen No. 14/2005 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 12. 
7Ibid., 16.  
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diharapkan dapat dicapai seseorang setelah 

menyelesaikan suatu program pendidikan. Menurut 

Kepmendiknas No. 045/U/2002, kompetensi diartikan 

sebagai perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung 

jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 

dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan 

tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.8 

Kompetensi yang harus dimiliki pendidik (guru) yang 

terdapat dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.9 

Kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan terintegrasikannya 

konten pembelajaran dengan penggunaan TIK dan 

membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

                                                           
8Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman kinerja, 

Kualifikasi, dan Komperensi Guru (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2013), 

19.  
9 Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa  

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 67. 
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Pendidikan (SNP).10Menurut Nurfuadi dan Jamil yang 

dikutip oleh Syaiful Sagala bahwa ruang lingkup 

kompetensi profesional, yaitu sebagai berikut: (1) 

Menguasai bahan ajar sesuai kurikulum maupun bahan 

pengayaan/penunjang bidang studi. (2) Mengerti dan 

dapat menerapkan metode/model pembelajaran yang 

bervariasi. (3) Penggunaan media pembelajaran, 

meliputi: mengenal, memilih dan menggunakan media, 

membuat alat bantu pelajaran yang sederhana, 

menggunakan perpustakaan dalam proses belajar 

mengajar. (4) Mengelola kelas, meliputi: mengatur tata 

ruang kelas untuk pelajaran, menciptakan iklim belajar 

mengajar yang serasi. (5) Mampu melaksanakan 

evaluasi hasil belajar siswa.11 

Proses belajar dan hasil belajar siswa tidak hanya 

ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi 

kurikulum, akan tetapi juga ditentukan oleh kompetensi 

guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru 

yang berkompeten akan lebih mampu mengelola 

kelasnya, sehingga kegiatanbelajar dan mengajar siswa 

                                                           
10 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 123. 
11 Syaiful Sagala,Kemampuan  Profesional Guru dan Tenaga 

Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), 57. 
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dalam tingkat yang optimal dan siswa mampu memiliki 

hasil belajar yang baik.12 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan 

dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain 

kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan 

mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya 

proses belajar mengajar.13Pengelolaan kelas 

dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar 

yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien.14Gagalnya 

seorang guru mencapai tujuan pengajaran sejalan 

dengan ketidakmampuan guru mengelola kelas. 

Indikator dari kegagalan itu adalah prestasi belajar 

siswa rendah, tidak sesuai dengan standar atau batas 

ukuran yang ditentukan. Karena itu pengelolaan kelas 

merupakan kompetensi guru yang sangat penting 

                                                           
12 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan 

Kompetensi(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 36. 
13 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional(Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2009), 97. 
14 Syaiful Bahri Djaramah dan Aswan  Zain, Strategi Blajar 

Mengajar (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010), 174. 
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dikuasai oleh guru dalam kerangka keberhasilan proses 

belajar mengajar.15 

Masalah pokok yang berada di sekolah adalah 

kurangnya hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan 

perubahan prilaku dan kemampuan secara keseluruhan 

yang dimiliki oleh siswa setelah belajar, yang wujudnya 

berupa kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotor(bukan hanya salah satu aspek potensi saja) 

yang disebakan oleh pengalaman.16 Anak yang 

mempunyai hasil belajar yang baik dapat dilihat dari 

hasil belajarnya, mempunyai keaktifan belajar dan 

prestasi belajar.  

Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan 

tertentu baik kognitif, afektif, atau psikomotorik yang 

dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti 

proses belajar mengajar.17 Hasil belajar siswa sangat 

erat hubungannya dengan nilaikemampuan pengetahuan 

siswa dalam proses belajar, penilaian sikapsiswa selama 

proses belajar dikelas, nilai keterampilan siswa yang 

diukur dari carasiswa mengajukan pertanyaan, 

                                                           
15Ibid., 194. 
16 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014), 185. 
17 Kunandar, Penilaian Autentik(Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), 62. 
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ketepatan siswa dalam menjawab pertanyaan dan cara 

mengemukakan pendapat didepan kelas. Selain hal 

tersebut yang dapat menjadi tolak ukur dari hasil belajar 

siswa adalah keaktifan siswa dalam proses belajar 

berlangsung. Hasil belajar ini akan dirangkum menjadi 

satu dalam rapot siswa.18 

Dalam kegiatan belajar mengajar, yang penting 

bagaimana menciptakan kondisi atau suatu proses yang 

mengarahkan siswa tersebut melakukan aktivitas 

belajar. Dalam hal ini, sudah barang tentu peran guru 

sangatlah penting. Bagaimana guru melakukan usaha-

usaha untuk dapat menumbuhkan kesadaran belajar dan 

memberikan motivasi kepada anak didiknya dalam 

melakukan aktivitas belajar baik.19 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa di MI 

Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo terdapat 

berbagai penyimpangan diantaranya dari hasil 

pengamatan peneliti  pada tanggal  8 Oktober 2018, 

sering ditemui siswa yang tidak memperhatikan saat 

kegiatan pembelajaran, mereka kurang memperhatikan 

                                                           
18 Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT Bumi 

Aksara, 2006), 30. 
19 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  2004), 75. 
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saat guru mengajar bahkan ada yang saling mengobrol 

dengan teman sebangkunya, setelah guru menjelaskan 

materisiswa lebih memilih diam dan tidak mau 

bertanya. Karena disini metode yang digunakan  guru 

dalam penyampaian materi pembelajaran hanya 

menggunakan metode ceramah saja, padahal metode 

tersebut dapat mendatangkan kebosanan pada siswa 

sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hasil dan 

pencapaian proses pembelajaran. Seharusnya jika 

kompetensi profesional guru baik dan guru dapat 

mengelola kelas dengan baik, maka hasil belajar siswa 

juga akan meningkat. Tetapi ada beberapa kasus di 

lapangan yang menunjukkan masih banyak siswa yang 

tingkat hasil belajarnya masih rendah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Korelasi 

Antara Responsi Kompetensi Profesional 

Guru,Responsi Pengelolaan Kelas, Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas IV MI Khanzul Huda Gundik Slahung 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019”. 
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B.Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk 

menindaklanjuti dalam penelitian ini. Namun karena 

keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan 

supaya penelitian dapat dilakukan secara mendalam, 

maka peneliti memberi pembatasan terhadap ruang 

lingkup masalah.Adapun masalah penelitian dibatasi 

padahasil belajar IPA siswa kelas IV di MI Khanzul 

Huda Gundik Slahung Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 

 

C.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakahkorelasiantara responsikompetensi 

profesional guru, hasil belajar IPA siswa kelas IV di 

MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019? 

2. Adakah korelasiantara responsi pengelolaan kelas, 

hasil belajarIPA siswa kelas IV di MI Khanzul Huda 

Gundik Slahung Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 

3. Adakah korelasi antara simultan responsikompetensi 

profesional guru, responsi pengelolaan kelas, hasil 
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belajarIPA siswa kelas IV di MI Khanzul Huda 

Gundik Slahung Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 

D.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah 

penulis kemukankan di atas, maka tujuanpenelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui korelasi antara responsi kompetensi 

profesional guru, hasil belajarIPA siswa kelas IV di 

MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogotahun 

ajaran 2018/2019. 

2. Mengetahui korelasi antara responsi pengelolaan 

kelas, hasil belajarIPA siswa kelas IV di MI Khanzul 

Huda Gundik Slahung Ponorogotahun ajaran 

2018/2019. 

3. Mengetahui korelasi antara simultan responsi 

kompetensi profesional guru, responsi pengelolaan 

kelas, hasil belajarIPA siswa kelas IV di MI Khanzul 

Huda Gundik Slahung Ponorogotahun ajaran 

2018/2019.  
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E. Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis: 

1. Secara Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menguji 

teori tentang ada ataupun tidaknya korelasi antara 

kompetensi profesional guru dan pengelolaan kelas 

dengan hasil belajar peserta didik, dan diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran keilmuan 

tentang kompetensi profesional guru dan 

pengelolaan kelas terhadap hasil belajar peserta 

didik.   

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan untuk menambah wawasan 

pengetahuan tentang korelasi antara kompetensi 

profesional guru dan pengelolaan kelas dengan 

hasil belajar siswa. 

b. Bagi Madrasah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai informasi tentang pentingnya 

korelasi antarakompetensi profesional guru dan 
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pengelolaan kelas dengan hasil belajar peserta 

didik. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan pemahaman kepada guru tentang 

kompetensi profesional guru dan pengelolaan 

kelas dengan hasil belajar siswa. 

d. Bagi siswa 

Diharapkan dapat meningkatkan 

konsentrasindalam belajar dan meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

F. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasanmerupakan garis besar 

penyusunan laporan yang bertujuan untuk memudahkan 

jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi laporan. 

Secara garis besar pada penelitian kuantitatif ini terdiri 

dari lima bab yang berisi: 

 Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

 Bab kedua adalah landasan teori, telaah hasil 

penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pengajuan 
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hipotesis.Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan 

peneliti menjawab hipotesis. 

 Bab ketiga adalah metode penelitian, yang 

meliputi rancangan penelitian, populasi, sampel, 

instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 Bab keempat adalah hasil penelitian, yang 

berisi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, 

analisis data (pengujian hipotesis), pembahasan dan 

interpretasi. 

 Bab kelima adalah penutup, yang berisi 

simpulan dan saran.Bab ini dimaksudkan agar pembaca 

dan penulis mudah dalam melihat inti hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU, KERANGKA BERPIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kompetensi Guru 

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru 

dan dosen mendefinisikan kompetensi sebagai 

seperangkat pengetahuan, keterampilan,dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.20 

Menurut Syaiful Sagala, kompetensi merupakan 

peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya 

kalbu), dan keterampilan (daya pisik) yang 

diwujudkan dalam perbuatan. Dengan kata lain, 

kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak 

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan guna 

mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata. 

                                                           
20Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, 

Kualifikasi, dan Kompetensi Guru (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2013), 98. 
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Jadi kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati dan dikuasai oleh guru untuk dapat 

melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.21 

Kompetensi guru diperlukan dalam rangka 

mengembangkan dan mendemonstrasikan perilaku 

pendidikan, bukan sekedar mempelajari 

keterampilan-keterampilan mengajar tertentu, tetapi 

pengetahuan yang saling bertautan dalam bentuk 

perilaku nyata.Perilaku pendidikan tersebut harus 

ditunjang oleh aspek-aspek lain seperti teori 

kependidikan, serta kemampuan dalam mengambil 

keputusan berdasarkan nilai, sikap, dan 

kepribadian.22 

2. Kompetensi Profesional Guru 

a. Pengertian Kompetensi Profesional Guru 

Kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan 

terintegrasikannya konten pembelajaran dengan 

                                                           
21Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga 

Kependidikan ...., 23. 
22 E. Mulyasa, Standar Kompetensidan Kepribadian Guru..., 

31. 



17 

 

penggunaan TIK dan membimbing peserta 

didikmemenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan 

(SNP).23 

Kompetensi profesional artinya guru 

memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam 

tentang subjec matter(mata pelajaran) yang 

diampu dan akan diajarkan, serta penguasaan 

metodologis dalam arti memiliki pengetahuan 

konsep teoritik, mampu memilih metode yang 

tepat,serta mampu menggunakannya dalam proses 

belajar mengajar.24 

Jika dikaitkan dengan istilah kompetensi, 

maka kompetensi profesional adalah kemampuan 

seorang guru dalam menguasai materi pelajaran 

yang akan diajarkan dan konsep-konsep 

keilmuannya. Kompetensi ini merupakan jenis 

kompetensi yang diperoleh dan dikembangkan 

melalui pendidikan formal, pelatihan, dan 

pengalaman profesional serta dapat menghasilkan 

                                                           
23 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru ..., 

123. 

24Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Sukses Uji Kompetensi Guru 

(Surabaya: Kata Pena 2015), 52-53. 
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kualitas kemampuan dalam melaksanakan 

profesi.25 

b. Kemampuan Kompetensi Professional Guru 

Kemampuan profesional ini meliputi:  

1) Menguasai landasan kependidikan  

a) Mengenal tujuan pendidikan untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional 

b) Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat 

c) Mengenal prinsip-prinsip psikologi 

pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam 

proses belajar mengajar 

2) Menguasai bahan pengajaran 

a) Menguasai bahan pengajaran kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah 

b) Menguasai bahan pengayaan 

3) Menyusun program pengajaran  

a) Menetapkan tujuan pembelajaran 

b) Memilih dan mengembangkan bahan 

pembelajaran 

c) Memilih dan mengembangkan strategi 

belajar mengajar  

                                                           
25Popi Sopiatin, Menejemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa 

..., 68. 
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d) Memilih dan mengembangkan media 

pengajaran yang sesuai 

e) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar 

4) Melaksanakan program pengajaran  

a) Menciptakan iklim belajar mengajar yang 

tepat 

b) Mengatur ruangan belajar 

c) Mengelola interaksi belajar mengajar 

5) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang 

telah dilaksanakan. 

a) Menilai prestasi murid untuk kepentingan 

pengajaran 

b) Menilai proses belajar mengajar yang 

telah dilaksanakan.26 

3. Pengelolaan Kelas 

a. Pengertian Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu 

pengelolaan dan kelas. Pengelolaan sendiri akar 

katanya adalah “kelola”. Istilah lain dari kata 

pengelolaan adalah “manajemen”. Pengelolaan 

kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja 

dilakukan guna mencapai tujuanpengajaran atau 

                                                           
26Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional ...,17. 
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kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan 

pengajaran.27 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan 

kata lain kegiatan-kegiatan untuk menciptakan 

dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi 

terjadinya proses belajar mengajar.28 

Manajemen kelas adalah seperangkat 

kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku 

siswa yang diinginkan dan mengurangi atau 

meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan, 

mengembangkan hubungan interpersonal dan 

iklim sosio-emosional yang positif serta 

mengembangkan dan mempertahankan organisasi 

kelas yang efektif dan produktif.29 

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan 

bahwa pengelolaan kelas adalah kegiatan yang 

                                                           
27Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 

2012), 297. 
28 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional ..., 97.  
29Mulyadi, Classroom Management Mewujudkan Suasana  

Kelas yang Menyenangkan bagi Siswa (Malang: UIN-Malang Press, 

2009), 4. 
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terencana yang sengaja dilakukan oleh guru 

dengan tujuan untuk mencipkan dan 

mempertahankan kondisi yang optimal, 

membangun iklim sosio-emosional yang positif 

serta menciptakan suasana hubungan 

interpersonal yang baik. Sehingga diharapkan 

proses belajar dan mengajar dapat berjalan secara 

efektif dan efisien, sehingga tercapai tujuan 

pembelajaran.30 

b. Tujuan Pengelolaan Kelas 

Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya 

telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara 

umum tujuan pengelolaan kelas adalah 

penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam 

kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, 

emosional, dan intelektual dalam kelas.31 

Semua komponen keterampilan mengelola 

kelas mempunyai tujuan yang baik untuk anak 

didik maupun guru, yaitu : 

1) Untuk anak didik 

                                                           
30Bambang Ismaya, Pengelolaan Pendidikan(Bandung: PT 

Refika Aditama, 2015), 72. 
31Syaiful Bahri, Srategi Belajar ..., 178. 
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a) Mendorong anak didik mengembangkan 

tangung jawab individu terhadap tingkah 

lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol 

diri sendiri. 

b) Membantu anak didik mengetahui tingkah 

laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan 

memahami bahwa teguran guru merupakan 

suatu peringatan dan bukan kemarahan. 

2) Untuk Guru 

a) Mengembangkan pemahaman dalam 

penyajian pelajaran dengan pembukaan 

yang lancar dan kecepatan yang tepat. 

b) Mempelajari bagaimana merespon secara 

efektif terhadap tingkah laku anak didik 

yang mengganggu.32 

c. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kelas 

Dalam rangka memeperkecil masalah 

gangguan dalam pengelolaaan kelas, maka 

penting bagi guru untuk mengetahui dan 

menguasai prinsip-prinsip dari pengelolaan kelas 

berikut ini : 

                                                           
32Syaiful Bahri, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif  

Suatu PendekatanTeoritis Psikologi (Jakarta: Rineka Cipta,2010), 147. 
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1) Kehangatan dan keantusiasan 

Kehangatan dan keantusiasan guru dapat 

memudahkan terciptanya iklim kelas yang 

menyenangkan yang merupakan salah satu 

syarat bagi kegiatan belajar mengajar. 

2) Tantangan  

Penggunaan kata-kata, tindakan atau bahan 

yang menantang akan mengingkatkan gairah 

siswa untuk belajar sehingga mengurangi 

kemungkinan munculnya tingkah laku yang 

menyimpang. 

3) Bervariasi  

Penggunaan alat atau media, gaya, dan 

interaksi belajar-mengajar yang bervariasi 

merupakan kunci tercapainya pengelolaan 

kelas yang efektif dan menghindarri 

kejenuhan. 

4) Keluwesan  

Keluwesan tingkah laku guru untuk 

merubah strategi mengajarnya dapat mencegah 

kemungkinan munculnya gangguan siswa serta 

menciptakan iklim belajar-mengajar yang 

efektif. 
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5) Penekanan pada hal-hal positif 

Guru harus menekankan hal-hal yang 

positif dan menghindari pemusatan perhatian 

siswa pada hal-hal yang negatif. 

6) Penanaman disiplin diri 

Guru harus selalu mendorong siswa untuk 

melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru 

sendiri hendaknya menjadi contoh atau teladan 

tentang pengendalian diri dan pelaksanaan 

tanggung jawab.33 

d. Komponen-komponen Keterampilan 

Manajemen Kelas 

 Komponen-komponen keterampilan 

manajemen kelas pada umumnya dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu keterampilan yang berhubungan 

dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal (bersifat preventif) dan 

keterampilan yang berhubungan dengan 

pengendalian kondisi belajar yang optimal. 

1) Keterampilan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar 

a) Menunjukkan sikap tanggap 

                                                           
33Usman, Menjadi Guru Profesional.....,97-98. 
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Guru memperlihatkan sikap positif 

terhadap setiap perilaku yang muncul dari 

peserta didik dan memberikan berbagai 

tanggapan secara proporsional terhadap 

perilaku tersebut. 

b) Membagi perhatian 

Kelas diisi oleh peserta didik yang 

bervariasi, namun perhatian guru tidak 

boleh terfokus pada satu peserta didik atau 

satu kelompok tertentu saja yang dapat 

menimbulkan kecemburuan, perhatian guru 

harus terbagi dengan merata. 

c) Memusatkan perhatian kelompok 

Munculnya kelompok internal di kelas, 

karena disengaja oleh guru dalam 

kepentingan pembelajaran membutuhkan 

kemampuan untuk mengatur dan 

mengarahkanperilakunya, terutama ketika 

kelompok perhatiannya harus terpusat pada 

tugas yang harus diselesaikan. 

d) Memberi petunjuk dengan jelas 

Guru menyampaikan setiap 

pelaksanaan tugas-tugas dan petunjuk 
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pelaksanaan yang harus dilaksanakan 

peserta didik secara bertahap dan jelas, 

sehingga peserta didik akan mudah 

memahami. 

e) Menegur 

Guru sebagai pemegang kendali kelas 

harus mampu memberikan teguran  yang 

sesuai dengan beban permasalahan yang 

terjadi serta menyesuaikan dengan tugas 

dan perkembangan peserta didik. 

f) Memberikan penguatan 

Penguatan merupakan upaya yang 

diarahkan guru agar prestasi dan perilaku 

yang baik dapat dipertahankan oleh peserta 

didik atau bahkan mungkin ditingkatkan 

dan dapat ditularkan kepada peserta didik 

lainnya. 

2) Keterampilan pengendalian kondisi belajar 

a) Memodifikasi tingkah laku 

Modifikasi tingkah laku adalah 

menyesuaikan bentuk-bentuk tingkah laku 

ke dalam tuntutan kegiatan pembelajaran 

sehingga tidak muncul prototype pada diri 
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peserta didik tentang peniruan perilaku yang 

kurang baik. 

b) Pengelolaan kelompok 

Untuk kelancaran pembelajaran dan 

pencapaian tujuan pembelajaran, maka 

kelompok yang ada di kelas itu harus di 

kelola dengan baik oleh guru.  

c) Menemukan dan memecahkan tingkah laku 

yang menimbulkan masalah. 

Guru harus dapat mendeteksi permasalahan 

yang muncul serta secepatnyamampu 

mengambil langkah-langkah penyelesaian, 

sehingga permasalahan tersebut akan cepat 

teratasi.34 

4. Hasil belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar atau achievement merupakan 

realisasi atau pemekaran dari kecakapan-

kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki 

seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh 

seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik 

perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 

                                                           
34Donni Juni Priansa, Kinerja dan ProfesionallismeGuru ...,251. 
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keterampilan berpikir maupun keterampilan 

motorik. Hampir sebagian terbesar dari kegiatan 

atau perilaku yang diperlihatkan seseorang 

merupakan hasil belajar. Di sekolah hasil belajar 

ini dapat dilihat dari penguasaan siswa akan mata 

pelajaran yang ditempuhnya.35 

M. Ngalim Purwanto dalam bukunya 

psikologi pendidikan, mengemukakan bahwa 

belajar adalah tingkah laku yang mengalami 

perubahan karena belajar menyangkut berbagai 

aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, 

seperti: perubahan dalam pengertian, pemecahan 

uatu masalah atau berpikir, keterampilan, 

kecakapan, kebiasaan, atau sikap.36 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

siswa dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu, faktor 

intern adalah yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar. Sedangkan faktor ekstern adalah 

faktor yang ada diluar individu.  

1) Faktor internal yaitu: 

                                                           
35 Nana Syaodih Sukmadinata,Landasan Psikologi Proses 

Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 102-103. 
36Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan(Jakarta: PT Remaja 

Rosdakarya, 2003), 4. 
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a) Kecerdasan 

b) Kesiapan Belajar 

c) Minat 

d) Motivasi 

2) Faktor eksternal yaitu:  

a) Keluarga 

b) Sekolah 

c) Masyarakat  

d) Lingkungan sekitar.37 

Menurut Ruseffendi yang dikutip oleh Ahmad 

Susanto mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memepengaruhi hasil belajar ke dalam 10 macam 

yaitu: 

1) Kecerdasan 

2) Kesiapan anak 

3) Bakat anak 

4) Kemampuan belajar minat anak 

5) Model penyajian materi 

6) Pribadi dan sikap guru 

7) Suasana belajar 

8) Kompetensi guru 

                                                           

37 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 54. 
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9) Kondisi masyarakat38 

 

b. Klasifikasi Hasil Belajar 

Dalam sistem pendidikan Nasional rumusan 

tujuan pendidikan baik tujuan kurikuler maupun  

tujuan intruksional, menggunakan klarifikasi hasil 

belajar dari Benyamin S. Bloom yang dikutip oleh 

Nana Sudjana mengemukakan bahwa secara garis 

besar dibagi  menjadi tiga ranah, yakni: 

1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri atas enam aspek yakni 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang 

terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi. 

3) Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil 

belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik 

yakni gerakan refleks, ketrampilan gerakan 

                                                           
38Ahmad Susanto, Teori dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar(Jakarta: Prenada Mediagroup, 2013), 14. 
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dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan 

atau ketepatan, gerakan ketrampilan kompleks, 

dan gerakan ekspresif interpretatif.39 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek 

penilaian hasil belajar. Diantara ketiga ranah 

itu, ranah kognitiflah yang paling banyak 

dinilai oleh para guru di sekolah karena 

berkaitan dengan kemampuan para siswa 

dalam menguasai isi bahan pengajaran. 

 

5. Kajian tentang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam, yang sering disebut 

juga dengan istilah pendidikan sains, disingkat 

menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok dalam kurikulum pendiidikan di 

Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar.40 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sering disebut 

dengan singkat sebagai sains. Kata “sains” biasa 

diterjemah dengan Ilmu Pengetahuan Alam yang 

berasal dari kata natural science. Natural artinya 

                                                           
39 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2009)2-3. 
40Ahmad Susanto, Teori dan Pembelajaran....., 165. 
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alamiah danberhubungan dengan alam, sedangkan 

science artinya ilmu pengetahuan. Jadi, sains 

secara harfiah dapat disebut sebagai ilmu 

pengetahuan alam atau yang mempelajari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam.41 

Biasanya sains atau ilmu mempunyai makna 

yang merujuk ke pengetahuan yang berada dalam 

sistem berpikir dan konsep teoritis dalam sistem 

tersebut, yang mencakup segala macam 

pengetahuan,mengenai apa saja. Adapun sistem 

pengetahuan ini dibangun dengan kesadaran 

kognisi yang meliputi semua kegiatan 

pengamatan dan analisis ditambah dengan 

serangkaian percobaan di laboratorium untuk 

memperkuat kerangka sistem tadi dan 

pemahaman yang lebih komprehensif. Ilmu alam 

atau sains sifatnya lebih pasti karena gejala yang 

diamati relatif nyata dan terukur. 42 

Dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa sains atau ilmu alam adalah 

                                                           
41Patta Bundu, Penilaian Keterampilan Proses dan Sikap Ilmiah 

dalam Pembelajaran Sains-SD (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional, 2006), 9. 
42Agus Sugiarto. dkk, Pembelajaran IPA MI (Surabaya: Lapis 

PGMI, 2009), 1. 
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kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

pengetahuan dengan menggunakan pengamatan 

untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang 

terjadi di alam. 

6. Korelasi antara Kompetensi ProfesionalGuru 

dan Pengelolaan Kelas dengan Hasil Belajar 

Siswa. 

Hasil belajar adalah kompetensi atau 

kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, atau 

psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta 

didik setelah mengikuti proses belajar 

mengajar.43Hasil belajar dapat diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan 

dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai 

sejumlah materi pelajaran tertentu.44Hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor utama, yakni faktor dalam diri siswa dan 

faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor 

lingkungan, yaitu kompetensi guru,model 

penyajian materi pelajaran, pribadi dan sikap 

                                                           
43 Kunandar, Penilaian Autentik...,62. 
44Ahmad Suanto, Teori dan Pembelajaran di Sekolah Dasar..., 5. 
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guru, kreativiatas guru, metode serta kondisi 

masyarakat.45 

Guru yang profesional memiliki kemampuan-

kemampuantertentu. Kemampuan-kemampuan itu 

diperlukan dalam membantu siswa dalam belajar. 

Keberhasilan siswa belajar akan banyak 

dipengaruhi oleh kemampuan guru yang 

profesional. Guru yang profesional adalah guru 

yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dan 

menguasai dengan baik bahan yang akan 

diajarkan serta mampu memilih metode belajar 

mengajar yang tepat.46 Oleh sebab itu hasil belajar 

siswa disekolah dipengaruhi oleh kemampuan 

siswa dan kualitas pengajaran. Kedua faktor 

tersebut mempunyai hubungan berbanding lurus 

dengan hasil belajar siswa. Artinya, makin tingi 

kualitas pengajaran dan kemampuan siswa, makin 

tinggi pula hasil belajar siswa. Pengajaran adalah 

suatu proses terjadinya interaksi antara guru 

dengan siswa. Salah satu yang mempengaruhi 

kualitas pengajaran adalah guru. Sebab guru 

                                                           
45Ibid., 15. 

46Susanto, Teori dan Pembelajaran....., 18. 
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adalah sutradara sekaligus aktor dalam proses 

pengajaran. Dari variabel guru yang paling 

domain mempengaruhi kualitas pengajaran, 

adalah kompetensi profesional yang dimilikinya. 

Artinyakemampuan dasar yang dimiliki guru, 

baik di bidang kognitif (intelektual), seperti 

penguasaan bahan, bidang sikap sepertimencintai 

profesinya dan bidang perilaku seperti 

keterampilan mengajar, menilai hasil belajar dan 

lain-lain.47 

Kualitas proses dan hasil pembelajaran 

ditentukan di kelas, untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang optimal diperlukan guru atau 

dosen yang mampu memenej atau mengelola 

kelas dengan baik.48Suatu kondisi belajar yang 

optimal akan terjadi jika guru mampumengatur 

siswa dan sarana pengajarana serta 

mengendalikannya dalam dalam suasana yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan 

                                                           
47Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar 

Mengajar(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 40-41. 
48Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Penerbit 

Teras, 2012), 297. 
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pengajaran.49 Dengan adanya pengelolaan kelas 

yang baik maka membantu siswa untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan sehingga hasil 

belajarpun juga akan baik.50 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan peneliti 

sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel 

yang diteliti, antara lain: 

1. Penelitian oleh Nurvianti dengan judul 

“Pengaruh Kompetensi Profesional Guru 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Geografi di kelas X dan XI IPS 

Madrasah Aliyah Al-Khairaat Pusat Palu pada 

tahun 2017”. Dengan tujuan penelitian untuk 

mengeteahui pengaruh kompetensi 

professional guru pada mata pelajaran 

Geografi terhadap hasil belajar siswa kelas X 

dan XI IPS di Madrasah Aliyah Al-Khairaat 

Pusat Palu, penelitian ini ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

                                                           
49 Usman, Menjadi Guru..., 97.  
50Ibid., 10. 
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Dengan jumlah sampel sebanyak 37 orang 

yaitu kelas X dan XI IPS di Madrasah Al-

Khairaat Pusat Palu. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan angket, 

wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan 

data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

korelasi Product Moment. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa rhitung (0,99) dan nilai 

thitung sebesar 41,85 >ttabel 2,042. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis Ha diterima dan 

H0ditolak, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi profesional guru 

(X) dengan hasil belajar siswa (Y) kelas X dan 

XI  IPS MA Al-Khairaat Pusat Palu.51 

Persamaan antara peneliti terdahulu 

dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan 

variabel dependen hasil belajar dan variabel 

independen kompetensi profesional guru. 

Perbedaannya pada penelitian ini peneliti 

                                                           
51 Nurvianti, Pengaruh Kompetensi Profesional Guru 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi DI Kelas 

X dan XI IPS Madrasah Aliyah Al-Khairat Pusat Palu. Jurnal 

Universitas Tadulako, 2017. 
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menelitihasil belajar IPA siswa kelas 4 MI 

sedangkan penelitian yang dilakukan Nurvianti 

meneliti hasil belajar pada mata pelajaran 

geografi. 

2.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Lutfia Hanim Mufida, dengan judul “Korelasi 

Pengelolaan Kelas dengan Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas V MI Maarif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo Tahun Ajaran 2011/2012. 

Dari hasil penelitaian yang ditemukan:52 

a) Pengelolaan siswa kelas V MI Maarif 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo dalam 

kategori baik dengan frekuensi sebanyak 5 

reponden (13,89%), dalam kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 6 responden 

(16,67). Dengan demikian secara umum 

dapat disimpulkan pengelolaan kelas di MI 

Maarif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

adalah cukup. 

                                                           
52Lutfia Hanim Mufida, Korelasi Pengelolaan Kelas dengan 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V MI Maarif Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo Tahun Ajaran 2011/2012 (Ponorogo: Skripsi STAIN 

Ponorogo, 2012) 
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b) Hasil belajar pelajaran IPA kelas V MI 

Maarif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

adalah cukup karena dinyatakan dalam 

kategori menunjukkan prosentase 69,44%. 

c) Ada korelasi positif yang signifikan antara 

pengelolaan kelas dengan hail belajar IPA 

siwa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo. 

Persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan 

variabel dependen hasil belajar. Sedangkan 

perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sekarangyaitu pada 

analisis data yang digunakan menggunakan 

korelasi berganda. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Riky Budiarti, Jurusan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, dengan 

judul “Korelasi antara Pengelolaan Kelas 

dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar 

pada Pelajaran Matematika Siswa Kelas 3 di 
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SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016-2017”. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan ditemukan:53 

a) Rata-rata pengelolaan kelas di kelas 3 

dengan jumlah siswa 28 adalah = 53,43. 

Sebanyak 4 siswa dengan prosentase 

14% memiliki kategori baik, pengelolaan 

kelas dengan frekuensi sebanyak 19 

siswa dengan prosentase 68% memiliki 

kategori cukup dan untuk pengelolaan 

kelas dengan frekuensi 5 siswa dengan 

prosentase 18% memiliki kategori 

kurang. Dari perhitungan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan kelas di 

kelas siswa kelas 3 SDN 2 Tonatan 

termasuk dalam kategori cukup dengan 

prosentase 60%. 

b) Rata-rata motivasi belajar di kelas 3 

dengan jumlah siswa 28 adalah = 58. 

Sebanyak 3 siswa dengan prosentase 

                                                           
53Riky Budiarti, Korelasi antara Pengelolaan Kelas dan 

Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar pada Pelajaran Matematika 

Siswa Kelas 3 di SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2016-2017 

(Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo, 2017) 
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11% memiliki kategori baik, motivasi 

belajar dengan frekuensi sebanyak 22 

siswa dengan prosentase 78% memiliki 

kategori cukup dan untuk motivasi 

belajar dengan frekuensi 3 siswa dengan 

prosentase 11% memiliki kategori 

kurang. Dari perhitungan di atas dapat 

disimpulkan bahwamotivasi belajar di 

kelas siswa kelas 3 SDN 2 Tonatan 

termasuk dalam kategori cukup dengan 

prosentase 78%. 

c) Rata-rata hasil belajar di kelas 3 dengan 

jumlah siswa 28 adalah = 74,28. 

Sebanyak 5 siswa dengan prosentase 

18% memiliki kategori baik, hasil belajar 

dengan frekuensi sebanyak 19 siswa 

dengan prosentase 68% memiliki 

kategori cukup dan untuk hasil belajar 

dengan frekuensi 4 siswa dengan 

prosentase 14% memiliki kategori 

kurang. Dari perhitungan di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar di kelas 
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siswa kelas 3 SDN 2 Tonatan termasuk 

dalam kategori cukup. 

Persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sekarang yaitu 

pada analisis data yang digunakan 

menggunakan korelasi berganda, 

sedangkan perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang 

yaitu pada variabel 

independennyapengelolaan kelas dan 

motivasi belajar sedangkan penelitian 

sekarang variabel independennya 

yaituresponsi kompetensi profesional 

guru dan responsi pengelolaan kelas. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah 

pustaka di atas, maka kerangka berfikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika responsi kompetensi profesional guru baik 

maka hasil belajar siswa juga akan baik.  

2. Jika responsi pengelolaan kelas baik maka 

hasil belajar siswa juga akan baik 
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3. Jika responsi kompetensi profesional guru dan 

responsi pengelolaan kelas kurang baik maka 

hasil belajar siswa juga akan kurang baik.  

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan.Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data.Jadi 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban yang empirik.54 

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis 

teori yang telah penulis sampaikan di atas, maka 

peneliti mengajukan hipotesis nihil (Ho) dan 

hipotesisi alternatif (Ha) sebagai berikut : 

                                                           
54 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 64. 
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1. (Ha) : Terdapat korelasi antara responsi 

kompetensi profesional guru dan responsi 

pengelolaan kelas dengan hasil belajar IPA 

siswa kelas IV di MI Khanzul Huda Gundik 

Slahung Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

2. (Ho) : Tidak terdapat korelasi antara 

responsikompetensi profesional guru dan 

responsi pengelolaan kelas denganhasil belajar 

IPA siswa kelas IV di MI Khanzul Huda 

Gundik Slahung Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian Kuantitatif 

Dalam rancangan penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan 

penelitian yang menggunakan data berupa angka 

digunakan untuk meneliti populasi dan sempel 

tertentu.55Rancangan penelitian ini, peneliti mengambil 

tiga variabel. Variabel pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.56 

Variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Responsi kompetensi profesional guru dan responsi 

pengelolaan kelas sebagai variabel bebas 

(independen) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(hasil belajar). 

                                                           
55Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D,56. 
56Ibid., 60. 
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2. Hasil belajar (dependen) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel independen (responsi kompetensi 

profesional guru dan responsipengelolaan kelas). 

Gambar 3.1 

Paradigma Variabel Penelitian 

 

Keterangan: 

 Variabel X1 :Responsi kompetensi 

profesional guru 

 Variabel X2 : Responsi pengelolaan kelas 

 Variabel Y : Hasil belajar 

 

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 

𝑿𝟏 

 

𝑿𝟐 

Y 
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kesimpulannya.Populasi penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas IV di MI Khanzul Huda Gundik Slahung 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 yang 

berjumlah 33 siswa. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatsan dana, tenaga, dan 

waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu.57 

Dalam penelitian ini semua populasi yang 

berjumlah 33 anak dijadikan sebagai sampel. 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi, yakni 

apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik pengambilan sampel nonprobability sampling 

(sampel jenuh).Sampel jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel.Hal ini sering dilakukan 

                                                           
57Ibid., 81. 
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bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 

orang, atau penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.58 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.59 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang responsi kompetensi profesional guru 

di MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Data tentang responsi pengelolaan kelas di MI 

Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

3. Data tentang hasil belajar siswa di MI Khanzul Huda 

Gundik Slahung Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 

Untuk pengumpulan datatentang kompetensi 

profesional guru (X1) dan pengelolaan kelas (X2) 

                                                           
58Ibid., 85. 
59 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), 134. 
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menggunakan instrumen angket, sedangkan untuk 

hasil belajar (variabel Y) menggunakan dokumen 

nilai hasil UTS.Adapun kisi-kisi angket yang 

dimaksud dalam instrumen penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Nomor 

Soal 

Sebe

lum 

Sesu

dah 

ket 

Korelasi 

Antara 

Responsi 

Kompeten

si 

Profesiona

l Guru, 

Responsi 

Pengelolaa

n Kelas, 

Hasil 

Belajar 

IPA Siswa 

kelas 4 MI 

Khanzul 

Huda 

Gundik 

Slahung 

Ponorogo 

Tahun 

Pelajaran 

2018/2019 

Variabel 

Independen  

a. Kompe

tensi 

Profesi

onal 

Guru 

(X1) 

a) Menguasai 

landasan 

kependidik

an 

b) Menguasai 

bahan 

pengajaran 

c) Menyusun 

program 

pengajaran 

d) Melaksana

kan 

program 

pengajaran 

e) Menilai 

hasil dan 

proses 

belajar 

mengajar 

 

1,2,7,11,

14 

 

 

3,9,15,17 

 

 

4,6,10,16 

 

 

5,8,12,20 

 

 

13,18,19 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

- 

14 

15 

16 

- 

17 

18 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Drop 

Valid 

Valid 

Valid 

Drop 

Valid 

Valid 

b. Pengel

olaan 

Kelas 

a) Menunjukk

an sikap 

tanggap 

1,2,3 

 

4,5,6 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Valid 

Valid 

Valid 
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(X2) b) Membagi 

perhatian 

c) Memusatka

n perhatian 

kelompok 

d) Memberika

n petunjuk 

dengan 

jelas 

e) Menegur 

f) Memberi 

penguatan 

g) Memodifik

asi tingkah 

laku 

h) Pengelolaa

n 

kelompok 

i) Menemuka

n dan 

memecahk

an tingkah 

laku yang 

menimbula

kn masalah 

 

 

7,8,9 

 

 

10,11 

 

 

12,13,14 

15,16,17 

 

18,19 

 

20,21,22 

 

23,24,25 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

4 

5 

6 

7 

8 

- 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

- 

15 

16 

17 

18 

- 

19 

20 

- 

21 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Drop 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Drop  

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Drop  

Valid 

Valid 

Drop  

Valid 
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c. Hasil 

belajar 

Nilai ujian 

mata 

pelajaran IPA 

Nilai 

UTS 

mata 

meta 

pelajaran 

IPA 

semester 

ganjil 

   

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 

dalam penelitian ini adalah mendapatkan data.60Dalam 

rangka memperoleh data yang berkaitan dengan 

penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Kuesioner (Angket) 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau 

cara pengumpulan data, secara tidak langsung (peneliti 

tidak langsung bertanya jawab dengan responden). 

Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut 

                                                           
60Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan......, 224. 
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angket berisi sejumlah pernyataan atau pernyataan 

yang harus dijawab atau direspon oleh responden.61 

Dalam penelitian ini, angket yang diberikan berupa 

pernyataan digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh kompetensi profesional guru dan 

pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa kelas 

IV MI Khanzul Huda Gundik Slahung 

Ponorogo.Skala yang digunakan adalah skala likert 

yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompoktentang fenomena sosial.62Dengan skala 

likert variabel yang akan diukur dijabarkan melalui 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan.63 

Pengumpulan data dengan angket menggunakan 

jawaban yang mengacu pada skala likert sebagai 

berikut: 

  

                                                           
61Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 219. 
62Sugiyono, Metode Penelitian…, 134. 
63 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan 

Praktiknya (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 93. 
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Tabel 3.3 

Skor Alternatif Jawaban 

Selalu  4 

Sering 3 

Kadang-kadang 2 

Tidak pernah 1 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek 

penelitian, tetapi melalui metode dokumen. Metode 

dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto, diartikan 

suatu kegiatan mencari data atau hal-hal yang 

berkaitan dengan variabel yang berupa catatan, 

transkip, notulen rapat, agenda dan sebagainya.64 

Dokumentasi ini dilakukan untuk 

memperoleh dokumen berupa nilai UTS siswa, profil 

sekolah, visi, misi, tujuan, fasilitas, sarana prasarana, 

serta letak geografis MI Khanzul Huda Gundik 

Slahung Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019.  

  

                                                           
64 Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek(Bandung: Rineka Cipta, 2006),  231. 
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E.  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data 

dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam 

suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. 

Kegunaan analisis ialah mereduksikan data menjadi 

perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan 

cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat 

ditelaah serta diuji.65 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua 

langkah teknik analisa data, yakni analisa data pra 

penelitian dan analisa data penelitian. Adapun 

perinciannya sebagai berikut: 

1. Analisis Data Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Data dalam suatu penelitian perlu diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan 

shahih atau valid apabila memiliki validitas 

tinggi, demikian pula sebaliknya.66 

                                                           
65Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2012), 332. 
66 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka 

Setia,2011), 177. 
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Pengujian validitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengkorelasikan skor item 

pertanyaan hasil uji coba dengan skor total 

menggunakan metode korelasi product moment.67 

Rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

)2222 )()()((

))((

YYNXXN

YXXYN
Rxy




  

Keterangan: 

xyR : angka indeks korelasi product moment 

N : jumlah data 

∑ 𝑋 :jumlah seluruh nilai X 

∑ 𝑌 : jumlah seluruh nilai Y 

∑ 𝑋𝑌: jumlah hasil perkalian antara X dan Y.68 

Dalam menentukan nilai tebel koefisien 

pada derajat bebas (db) = n-2. Jumlah responden 

yang dilibatkan dalam uji coba validitas adalah 72 

orang, sehingga db = n – 2, 72 – 2=70 dan α=5% 

diperoleh nilai tabel koefisien korelasi 0,232.69 

Bila harga korelasi di bawah (rtabel) 0,232, maka 

dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut 

                                                           
67Sugiyono, Metode Penelitian...,147. 
68Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka 

Felicha, 2013), 107. 
69Ibid., 230 
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tidak valid. Sebaliknya, bila harga korelasi (rtabel) 

0,232 ke atas, maka butir instrumen tersebut dapat 

dikatakan valid. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat 

di tabel nilai koefisien Product Moment pada 

lampiran 17. Dalam perhitungannya, peneliti 

menggunakan aplikasi microsoft excel 2007 

sebagai alat bantu perhitungan validitas data 

instrumen. 

Untuk uji coba validitas instrumen 

penelitian, peneliti menggunakan sampel 

sebanyak 72 responden dengan menggunakan 45 

item instrumen. 20 soal untuk variabel 

kompetensi profesional guru dan 25 soal untuk 

variabel pengelolaan kelas. Dari hasil perhitungan 

validitas instrumenterhadap 20 soal kompetensi 

profesional guru terdapat 18 soal yang dinyatakan 

valid yaitu nomor 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20. Untuk mengetahui 

skor jawaban angket uji validitas variabel 

kompeteni profesional guru dapat dilihat pada 

lampiran 2. Adapun hasil dari perhitungan 

tersebut dapat disimpulkan dalam tabel 

rekapitulasi berikut ini: 
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Kompetensi 

Profesional Guru 

 

Variabel 
No. 

Item 
R hitung R tabel Keterangan 

Kompetensi 

Profesional 

Guru (X1) 

1 0,782947551 0,232 Valid 

2 0,450238948 0,232 Valid 

3 0,339687012 0,232 Valid 

4 0,683023768 0,232 Valid 

5 0,271195757 0,232 Valid 

6 0,404202299 0,232 Valid 

7 0,503628898 0,232 Valid 

8 0,676236147 0,232 Valid 

9 0,871878254 0,232 Valid 

10 0,498902943 0,232 Valid 

11 0,342723567 0,232 Valid 

12 0,726050833 0,232 Valid 

13 0,658144933 0,232 Valid 

14 0,21887412 0,232 Tidak Valid 

15 0,285053352 0,232 Valid 

16 0,66840193 0,232 Valid 

17 0,590024969 0,232 Valid 

18 0,116465026 0,232 Tidak Valid 

19 0,85350855 0,232 Valid 

20 0,367284654 0,232 Valid 
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 Sedangkan untuk variabel pengelolaan 

kelas dari 25 soal terdapat 21 soal yang 

dinyatakan valid yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 10, 11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23 dan 25. 

Untuk mengetahui skor jawaban angket uji 

validitas variabel kompetensi profesional guru 

dapat dilihat pada lampiran 3. Adapun hasil dari 

perhitungan tersebut dapat disimpulkan dalam 

tabel rekapitulasi di berikut ini: 

 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Pengelolan Kelas 

Variabel 
No. 

Item 
R hitung R tabel Keterangan 

Pengelolaan 

Kelas (X2) 

1 0,637875662 0,232 Valid 

2 0,312119402 0,232 Valid 

3 0,331471523 0,232 Valid 

4 0,394940279 0,232 Valid 

5 0,625341979 0,232 Valid 

6 0,60756866 0,232 Valid 

7 0,253489761 0,232 Valid 

8 0,566410917 0,232 Valid 

9 0,186854853 0,232 Tidak Valid 

10 0,616435918 0,232 Valid 

11 0,341163239 0,232 Valid 
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12 0,342347431 0,232 Valid 

13 0,411528696 0,232 Valid 

14 0,523621148 0,232 Valid 

15 0,589112085 0,232 Valid 

16 -0,009230378 0,232 Tidak Valid 

17 0,347510021 0,232 Valid 

18 0,556154802 0,232 Valid 

19 0,555257511 0,232 Valid 

20 0,503145824 0,232 Valid 

21 0,222475821 0,232 Tidak Valid 

22 0,292812842 0,232 Valid 

23 0,279372533 0,232 Valid 

24 0,042107712 0,232 Tidak Valid 

25 0,27060857 0,232 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid 

tersebut kemudian dipakai untuk pengambilan 

data dalam penelitian ini. Dengan demkian, butir 

soal instrumen ddalam penelitian ini ada 39 soal 

yang terdiri dari 18 soal untuk variabel 

kompetensi profesional guru dan 21 soal untuk 

variabel pengelolaan kelas. 
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b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya juga.70 

Untuk menguji reliabilitas instrumen dalam 

penelitian ini dilakukan secara internal 

consistency, dengan cara mencobakan instrumen 

sekali saja, kemudian data yang diperoleh 

dianalisis dengan teknik tertentu.Hasil analisis 

dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas 

instrumen. Adapun untuk menganalisis reliabilitas 

instrumen kompetensi profesional guru 

menggunakan teknik Spearman Brown dimana 

jumlah item yang valid adalah genap, untuk 

mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dapat 

diketahui dari langkah-langkah sebagai berikut:71 

Langkah ke-1, menyiapkan data hasil uji 

reliabilitas variabel kompetensi profesional guru. 

                                                           
70 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktek(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 211. 
71Sugiyono, Metode Penelitian...,185. 



62 

 

Langkah ke-2, mencari koefisien korelasi dengan 

rumus Product Moment antara belah pertama dan 

belah kedua. 

rxy  = 
𝑛 ∑𝑋𝑌−(∑𝑋)( ∑𝑌)

√(𝑛∑𝑋²−(∑𝑋)²)(𝑛∑𝑌2−(∑𝑌)2)
 

rxy=
72(48713)−(1869)( 1813)

√(72(50675)−(1869)²)(72(47371)−(1813)²)
 

      = 
 3507336−3388497

√(3648600 −3493161)(3410712−3286969)
 

      = 
118839

√(155439)(123743)
 

      = 
118839

√19234488177
 

      = 
118839

138688.45725942
  = 0,857 

Langkah ke-3, memasukkan nilai koefisien 

korelasi ke dalam rumus Spearman Brown. 

𝑟𝑖=
2𝑟𝑏

1+ 𝑟𝑏
 

= 
2(0,857)

1+0,857
 

= 
1,714

1,857
 

= 0,923  

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, 

dapat diketahui nilai reliabilitas instrumen pada 
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variabel kompetensi profesional guru sebesar 

0,923, kemudian dikonsultasikan dengan rtabel 

adalah sebesar 0,232. Karena rhitung > dari rtabel, 

yaitu 0,923>0,232 maka instrumen tersebut 

reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. 

Adapun untuk mengetahui hasil rekapitulasinya 

bisa dilihat pada lampiran 4. 

Sedangkan untuk menguji reliabilitas 

instrumen pengelolaan kelas dengan jumlah 

menggunakan rumus yaitu Alpha Cronbach 

dimana jumlah item yang valid adalah ganjil, 

sebagai berikut:72 

𝔯11 = [
𝑘

𝑘1
][1

∑ 2𝜎𝑖

𝜎2
] 

Sedangkan rumus untuk varians (𝜎i
2) yakni: 

𝜎i
2 = 

∑ 𝑥²𝜎𝑖

𝑛
 - [

∑𝜎𝑖𝑥

𝑛
]² 

 

 

                                                           
72Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, 

Regresi, dan Jalur dalam Penelitian (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 

25. 
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Keterangan : 

R11 : reliabilitas instrumen/koefisien alpha  

K    : banyaknya butir soal 

∑ 𝜎i2: jumlah varians butir 

𝜎i
2    : variansi total  

N     :  jumlah responden 

 Dari hasil perhitungan reliabilitas 

pengelolaan kelas dapat diketahui nilai reliabilitas 

instrumen variabel pengelolaan kelas sebesar 

0,798. Kemudian dikonsultasikan dengan “r” 

tabel pada taraf signifikansi 5% dan pada n = 72 

sebesar 0,232. Karena rhitung> dari rtabel, yaitu 

0,798>0,232 maka instrumen tersebut reliabel. 

Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket 

uji reliabilitas variabel pengelolaan kelas dapat 

dilihat pada lampiran 5. 

2. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

reponden atau sumber lain terkumpul yang 



65 

 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melaksanakan perhitungan dalam menguji hipotesis 

yang telah diajukan.73 

a. Uji Normalitas  

Setelah item soal diuji validitas dan 

reliabilitas, selanjutnya langkah uji asumsi yaitu 

uji normalitas. Uji normalitas yang paling 

sederhana adalah membuat grafik distribusi 

frekuensi data. Mengingat kesederhanaan 

tersebut, maka pengujian normalitas data sangan 

tergantung pada kemampuan data dalam 

mencermati plottingdata.jika jumlah data cukup 

banyak dan penyebarannya tidak 100% normal 

(tidak normal sempurna), maka kesimpulannya 

yang ditarik berkemungkinan salah. Untuk 

menghindari kesalahan tersebut lebih baik kita 

pakai rumus yang telah diuji keterandalannya, 

yaitu uji Kolmogorof-Smirnov, Liliefors, dan Uji 

Chi Square.74 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan rumus Kolmogorof-Smirnov. 

                                                           
73Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan....., 207.  
74Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pudtaka 

Felicha, 2011), 206.   
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Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

Ho: data berdistribusi normal 

Ha: data tidak berdistribusi normal 

2) Menghitung rata-ratanya (mean) dengan 

membuat tabel distribusi tunggal dan standar 

deviasi. 

3) Menghitung nilai fkb (frekuensi komulatif 

bawah) 

4) Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah 

data (f/n) 

5) Menghitung masing-masing fkb  dibagi jumlah 

data (fkb/n) 

6) Menghitung nilai Z dengan rumus dengan X 

adalah data nilai asli dan µ adalah rata-rata 

populasi dapat ditaksir dengan menggunakan 

rata-rata sampel atau mean sedangkan 𝜎 adalah 

simpangan baku populasi dapat ditaksir dengan 

nilai standar deviasi dari sempel. Nilai Z akan 

dihitung setiap nialai setelah diurutkan dari 

terkecil ke terbesar. 

Z = 
𝑋−µ

𝜎
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7) Menghitung P≤Z, probalitas di bawah nilai Z 

dapat dicari pada tabel Z yaitu dengan melihat 

nilai Z pada kolom 1 kemudian pada taraf 

signifikan yang terletak pada leher tabel. 

Untuk nilai negatif lihat kolom luas diluar Z. 

Untuk nilai positif lihat kolom luas antara rata-

rata dengan Z+0,5 

8) Mencari nilai a2 yang didapatkan dari selisih 

fkb/n dan P≤Z 

9) Membandingkan angka tertinggi dengan tabel 

kolmogorof smirnov.75 

b. Uji Korelasi Berganda 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara kompetensi profesional guru 

dengan hasil belajar, pengelolaan kelas dengan 

hasil belajar dan kompetensi profesional dengan 

pengelolaan kelas adalah dengan rumus 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

r𝑥1𝑦= 
𝑛 ∑𝑋1𝑌−∑𝑋1 ∑𝑌

√(𝑛 ∑𝑋1²−(∑𝑋1)²)(𝑛 ∑𝑌2−(∑𝑌)2)
 

                                                           
75Ibid, 207-208. 
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r𝑥2𝑦   = 
𝑛 ∑𝑋2𝑌−∑𝑋2∑𝑌

√(𝑛 ∑𝑋2
2−(∑𝑋2)2)(𝑛 ∑𝑌2−(∑𝑌)2)

 

r𝑥1𝑥2= 
𝑛 ∑𝑋1𝑋2−∑𝑋1∑𝑋2

√(𝑛 ∑𝑋1²−(∑𝑋1)²)(𝑛 ∑𝑋2
2−(∑𝑋2)2)

 

sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan untuk menjawab pengajuan hipotesis 

atau rumusan masalah 3 adalah teknik korelasi 

berganda (multiple correlation) yaitu nilai 

yangmenunjukkan arah dan kuatnya hubungan 

antara dua variabel secara bersama-sama atau 

lebih dengan variabel lain. Adapun rumus korelasi 

berganda adalah sebagai berikut:76 

𝑅𝑦𝑥1𝑥2 = √
𝑟2

𝑦𝑥1
+ 𝑟2

𝑦𝑥2
− 2r𝑦𝑥1

r𝑦𝑥2
r𝑥1𝑥2

1 − 𝑟2
𝑥1𝑥2

 

 

 

 

 

                                                           
76Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan:Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS (Yogyakarta: STAIN 

Po PRESS, 2012), 106-107. 
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Keterangan: 

Ryx1x2 = korelasi antara variabel 𝑥1 dengan 

𝑥2secara bersama-sama dengan   

variabel Y 

r𝑦𝑥1
 = korelasi product moment antara 𝑋1 dengan 

Y 

r𝑦𝑥2
  = korelasi product moment antara 𝑋2 dengan 

Y 

r𝑥1𝑥2
= korelasi product moment antara 𝑋1 dengan 

𝑋2 

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi 

ganda menggunakan rumus:77 

F= 

𝑅²

𝑘
(1−𝑅2)

(𝑛−𝑘−1)

~𝐹(𝑘, 𝑛 − 𝑘 − 1) 

R = koefisien korelasi ganda 

K = jumlah variabel bebas  

N = jumlah anggota sampel 

  

                                                           
77Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan....., 107. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MI Khanzul Huda 

Pada tahun 1966 di Dusun Bakalan Desa Gundik 

Kecamatan Slahung Ponorogo telah terbentuk 

pendidikan bercirikan islam, pendidikan ini berjalan 

atas ide bapak Drs. H. Imam Afandi sekaligus sebagai 

Ketua Yayasan Pendidikan Kanzul Huda. Untuk 

kelancaran pendidikan ini di bentuk suatu pengurus 

yang di seponsori oleh Bapak H. Imam Afandi 

bersama Saudara beliau dan beberapa tokoh 

masyarakat di antaranya : Bapak H. Syamsudin, 

Bapak KH. Sayuti, Kyai Yatni Hasan, dengan 

memberi nama Madrasah Ibtida’iyah Kanzul Huda, 

atas hasil jerih payah pengurus Madrasah ini makin 

lama makin bertambah jumlah muridnya. 

Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda merupakan 

salah satulembaga pendidikan Formal tingkat dasar 

Islam yang pertama berdiri di lingkungan masyarakat 

Kecamatan Slahung Kota Ponorogo.  
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Pembangunan gedung Madrasah  adalah hasil 

kerjasama dan secara gotong royong oleh masyarakat 

desa Gundik, bantuan dari para dermawan, tokoh 

masyarakat dan masyarakat kecil ikut menyumbang 

sesuai dengan keikhlasannya. Akhirnya pada tahun 

1966 berdirilah gedung Madrasah. 

Adapun Faktor yang melatar belakangi 

berdirinya MI Kanzul Huda adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila dan mewujudkan 

Kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

2. berjuang demi tegaknya agama Islam 

3. Mencetak generasi muda islam ala ahlussunah wal 

jamaah yang berakhlakul karimah 

2. Profil Sekolah 

a) Nama Sekolah : MI. KANZUL 

HUDA 

a) No Statistik Sekolah : 111235020065 

b) NPSN : 60714325 

c) Tahun Berdiri : 1 Januari 1966 

d) No Piagam Pendirian : 21 

e) Tertanggal  : 19 Juli 1975 
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f) SKIzin Operasional : NOMOR 104 

TAHUN 2017 

g) Nomor Piagam Izin Operasional :  

MIS / 02.0065 / 2017 

h) Tanggal Piagam Izin Operasional :  

04 Januari 2017  

i) Lembaga Penyelenggara :  

YAYASAN KANZUL HUDA 

j) SK Kemenkumham :  

NO AHU-06925.50.10.2014  

k) Akta Pendirian Yayasan :  

Nomor : 64, SETYA BUDHI, SH 

l) Tertanggal : 30 September 2014 

m) Alamat Sekolah : Jl.Raden Patah NO 4  

 : Desa Gundik  

 :(Kecamatan) Slahung 

 : (Kabupaten/Kota)  

 Ponorogo 

 : (Propinsi) Jawa Timur 

n) Status Sekolah  : Swasta   

o) Nilai Akreditasi Sekolah : Terakreditasi B 

p) No Piagam Akreditasi : Dd. 039520 

q) Tertanggal : 3 Nopember 2011 
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3. Letak Geografis MI Khanzul Huda 

Madrasah Ibtidaiyah Bakalan Desa Gundik 

Kecamatan Slahung Ponorogo merupakan sekolah 

tingkat dasar di bawah naungan Departemen Agama 

yang beralamatkan di jalan Raden Patah No 4 desa 

Desa Gundik Kecamatan Slahung Ponorogo. Adapun 

lokasi Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda terletak pada 

geografis yang sangat cocok untuk proses belajar 

mengajar yang terletak di tengah pemukiman 

penduduk.Madrasah ini di bangun dengan pertimbangan 

tata letak bangunan yang memberikan kenyamanan 

untuk belajar. Hal ini dapat di lihat dari tata letak ruang 

belajar yang agak jauh dari jalan raya sehingga 

kebisingan dari kendaraan bermotor dan kendaraan 

umum yang melintasi jalan raya apat diminimalisir dan 

siswa tetap belajar dengan nyaman. 

Adapun batas-batas dari komplek MI Kanzul 

Huda Desa Gundik Kecamatan Slahung Ponorogo 

adalah sebelah selatan berbatasan dengan jalan Desa, 

sebelah barat dengan makam umum, sebelah timur  

berbatasan dengan jalan desa, sebelah utara berbatasan 

dengan ladang penduduk. 
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4. Visi, Misi dan Tujuan MI Kanzul Huda 

a. Visi Sekolah 

“Meluluskan peserta didik yang unggul dalam 

prestasi, Tangkas dalam kompetisi dan santun dalam 

budi pekerti.” 

b. Misi Sekolah 

1) Menyelenggarakan pendidikan secara efektif  

sehingga siswa berkembang secara maksimal. 

2) Menjadikan madrasah sebagai madrasah pioner. 

3) Menjadikan madrasah sebagai pusatnya syiar 

Islam khususnya ahlussunnah  waljama’ah. 

4) Menyelenggarakan pembelajaran untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan berpikir 

aktif, kreatif dan aktif dalam memecahkan 

masalah 

5) Menyelenggarakan pengembangan diri sehingga 

siswa dapat berkembang sesuai dengan minat dan 

bakatnya 

6) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi 

pada mutu lulusan yang berkualitas baik secara 

keilmuan, maupun secara moral dan sosial 
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7) Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi 

sehingga madrasah semakin berkembang 

pendidikannya. 

8) Mewujudkan lingkungan madrasah yang bersih, 

sehat dan asri serta nyaman bagi seluruh warga 

madrasah. 

9) Menumbuhkembangkan perilaku terpuji dan 

praktik nyata sehigga siswa dapat menjadi teladan 

bagi teman dan masyarakatnya 

c. Tujuan Sekolah 

1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

berakhlak mulia. 

2) Madrasah dapat memenuhi  Standar Isi  dan 

Standar Proses 

3) Madrasah memiliki tenaga pendidik dan 

kependidikan yang mumpuni 

4) Madrasah memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai 

5) Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara 

membentuk kelas unggulan. 

6) Meningkatkan nilai rata-rata Ujian 

Nasional/Madrasah secara berkelanjutan 
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7) Membudayakan Pengamalan 5 S (senyum, salam, 

sapa, sopan dan  santun) pada seluruh warga 

madrasah. 

8) Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara 

membentuk kelas unggulan. 

9) Mewujudkan Tim Olahraga dan Kesenian yang 

mampu bersaing di tingkat kabupaten maupun 

provinsi. 

10) Meningkatkan kualitas ubudiyah peserta didik, 

tenaga pendidik dan pendidikan melalui 

pembiasaan sholat dhuha dan hafalan juz ammah 

Dan Juz 1 

11) Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, Tari 

Reog, Pramuka, Qiroah, Habsy, Futstal, Catur, 

Volly, drumband, Kaligrafi 

12) Meningkatkan kepedulian warga madrasah 

terhadap Kebersihan, Kesehatan, Ketertiban, dan 

keindahan lingkungan madrasah. 

 

5. Struktur Organisasi 

Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda adalah 

sekolah dibawah naungan Departemen Agama 

setingkat SD, yang berciri khas agama islam, tentunya 
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mempunyai susunan kerja atau struktur organisasi 

yang bertanggung jawab pada tugasnya masing – 

masing demi kelancaran aktivitas belajar mengajar 

dan terselenggaranya pendidikan yang kondusif di MI 

Kanzul Huda. 

a. Ketua Yayasan : Drs H. Imam Afandi 

b. Ketua Komite : Shoiman Luqman Hakim 

c. Kepala Madrasah : Moh. Rofiq Hidayat. I, 

S.Th.I 

d. Tata Usaha  : Hanifatin, S.Pd.I 

e. Operator   : Siti Masvuvah, S.Pd.I 

f. Bendahara BOS : Kolif Dwi Lestari, S.Pd.I 

g. Bendahara MI : Suprihatin, S.Pd.I 

h. Kurikulum  : Ida Mariyatul Kiptiyah, 

S.Pd.I 

i. Kesiswaan  : Ahmad Syaekhoni, S.Pd.I 

j. Humas  : Fathul Mujib, S.Pd 

k. UKS   : Khoirul Huda Salim, S.Pd 

l. Perpustakaan  : Damiyem, S.Pd.I 

m. Kerohanian  : Imam Mustaqim, S.Pd.I 

n. Koperasi-Kantin : Hanifatin, S.Pd.I  
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6. Keadaan Guru dan Karyawan  

Kegiatan belajar mengajar di Madrasah 

Ibtidaiyah Kanzul Huda di selenggarakan pada waktu 

pagi hari, di mulai pada pukul 07.00 – 14.25 WIB, 

menyadari sangat pentingnya tenaga kependidikan dan 

keberhasilan proses belajar mengajar, lembaga 

pendidikan ini benar-benar memperhatikan mutu guru. 

Hal ini dibuktikan dengan tenaga pengajar yang 

mengajar di lembaga ini yaitu hampir semua guru 

berlatar belakang pendidikan dan mereka mengampu 

bidang study yang sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya. Jumlah tenaga seluruhnya ada 18 

orang guru dan 1 orang karyawan. 

7. Keadaan Siswa 

Di Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda pada 

tahun pelajaran 2018/2019, jumlah siswa secara 

keseluruhan adalah 172 siswa, yang terdiri dari 30 

siswa kelas I, 28 siswa kelas II, 27 siswa kelas III, 33 

siswa kelas IV, 31 siswa kelas V, dan 23 siswa kelas 

VI. 

8. Sarana dan Prasarana  

Dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana 

memegang peranan penting didalam menunjang 
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kelancaran proses belajar mengajar. Bahkan saran dan 

prasarana mutlak di perlukan karena semakin lengkap 

sarana yang ada dalam suatu sekolah semakin 

menunjang proses belajar mengajar. Tanpa adanya 

sarana dan prasarana didalam pendidikan maka proses 

pembelajaran itu tidak akan berlangsung sebagaimana 

kondisi yang ideal dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan.Sarana dan prasarana tersebut meliputi : 

1. Bangunan Madrasah 

Bangunan mencakup semua bangunan atau 

gedung yang ada di MI Kanzul Huda, baik ruang 

kelas maupun jumlah bangunan lain yang 

merupakan penunjang dalam penyelenggaraan 

pendidikan di MI tersebut yang bersifat permanen, 

diantaranya ruang belajar atau kelas, ruang guru, 

ruang kepala sekolah, kamar mandi / WC, ruang 

laboratorium, ruang computer, ruang UKS dan 

mushola. 

2. Alat – alat pembelajaran 

Tersedianya ruang atau gedung saja tidak 

cukup, masih banyak peralatan yang masih 

berhubungan dengan proses kegiatan belajar 

mengajar, karena tanpa adanya alat – alat , kegiatan 
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belajar mengajar tidak akan berjalan dengan 

sempurna. Adapun sarana dan prasarana yang 

tersedia di MI Khanzul Huda dapat dilihat pada 

lampiran 25.78 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data ResponsiKompetensi Profesional 

Guru Kelas 4 MI Khanzul HudaPonorogoTahun 

Pelajaran 2018/2019 

Sebagaimana dikemukakan Moh. Uzer Usman, 

kompetensi profesional meliputi menguasai landasan 

kependidikan, menguasai bahan pengejaran, 

menyusun program pengajaran, melaksanakan 

program pengajaran serta menilai hasil dan proses 

belajar mengajar yang telah dilaksanakan.79Deskripsi 

data tentang kompetensi profesional guru MI Khanzul 

Huda diperoleh dari angka angket yang didistribusikan 

kepada para responden yang telah ditentukan oleh 

peneliti. Responden yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah 33 siswa. Dalam memeperoleh data tentang 

kompetensi profesional guru dengan mencari Mean 

(Mx) dan nilai standar deviasi (SDx) atau simpangan 

                                                           
78Lampiran 25 
79Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, 17. 
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baku untuk menentukan kategori baik, cukup, dan 

kurang.  

Hasil skor angket instrumen responsi kompetensi 

profesional guru MI Khanzul Huda secara terperinci 

dapat dilihat dalam lampiran 7. Adapun rekapitulasi 

skor angket responsi kompetensi profesional guru MI 

Khanzul Huda dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Skor Responsi Kompetensi Profesional Guru Kelas 4 MI Khanzul 

Huda 

No. X1 f fx x = X - Mx x2 fx2 

1 61 1 61 7,48484848 56,02295677 56,02295677 

2 60 5 300 6,48484848 42,05325981 210,266299 

3 59 3 177 5,48484848 30,08356285 90,25068855 

4 58 2 116 4,48484848 20,11386589 40,22773178 

5 56 3 168 2,48484848 6,174471969 18,52341591 

6 55 3 165 1,48484848 2,204775009 6,614325026 

7 54 2 108 0,48484848 0,235078049 0,470156097 

8 53 1 53 -0,51515152 0,265381089 0,265381089 

9 52 1 52 -1,51515152 2,295684129 2,295684129 

10 51 1 51 -2,51515152 6,325987169 6,325987169 

11 50 2 100 -3,51515152 12,35629021 24,71258042 

12 49 1 49 -4,51515152 20,38659325 20,38659325 

13 48 2 96 -5,51515152 30,41689629 60,83379258 

14 47 1 47 -6,51515152 42,44719933 42,44719933 

15 45 4 180 -8,51515152 72,50780541 290,0312216 
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16 43 1 43 - 10,51515152 110,5684115 110,5684115 

 Jumlah 33 1766 -15,24242432 454,4582187 980,2424242 

 

Dari data di atas, kemudian dicari mean atau 

rata-rata dan standar deviasi dengan langkah sebagai 

berikut: 

a. Mencari mean dari variabel responsi kompetensi 

profesional guru (X1) 

Mx1 = 
∑ 𝑥

𝑛
 = 

1766

33
 = 53,51515152 

b. Mencari standar deviasiresponsi kompetensi 

profesional guru (X1) 

SDx = √
∑ 𝑓𝑥²

𝑛
 = √

980,2424242

33
 = 

√29,7043158848 = 5,45016659 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor 

tertinggi pada variabel responsi kompetensi 

profesional guru adalah bernilai 61 dimiliki oleh 1 

siswa dan skor terendah bernilai 43 dimiliki oleh 1 

siswa. 

Dari hasil tersebut diketahui Mx1 = 

53,51515152 dan SDx1 = 5,45016659. Untuk 

menentukan responsi kompetensi profesional guru 
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yang baik, cukup, dan kurang maka dibuat 

pengelompokan dengan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah 

responsikompetensi profesional guru kelas 4 MI 

Khanzul Huda termasuk kategori baik. 

b. Skor kurang dari Mx – 1. SDx adalah responsi 

kompetensi profesional guru kelas 4 MI Khanzul 

Huda termasuk kategori kurang. 

c. Skor antara Mx + 1. SDx sampai Mx – 1. SDx 

adalah responsi kompetensi profesional guru kelas 

4 MI Khanzul Huda termasuk cukup. 

Mx + 1. SDx= 53,51515152 + 1. 5,45016659 

      = 53,51515152 + 5,45016659 

  = 58, 96531811 

        = 59 (dibulatkan) 

Mx - 1. SDx   = 53,51515152 - 1. 5,45016659 

      = 53,51515152 - 5,45016659 

      = 48,06498493 

      = 48 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 59 

ke atas  dikategorikan responsi kompetensi 

profesional guru kelas 4 di MI Khanzul Huda baik, 

sedangkan skor 48 ke bawah dikategorikan responsi 



85 

 

kompetensi profesional guru kelas 4 di MI Khanzul 

Huda kurang dan skor 48 - 59 dikategorikan responsi 

kompetensi profesional guru kelas 4 di MI Khanzul 

Huda cukup. Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

responsi kompetensi profesional guru  kelas 4 MI 

Khanzul Huda dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Kategorisasi Responsi Kompetensi Profesional 

Guru Kelas 4 MI Khanzul Huda 

 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 ˃ 59 9 27% Baik 

2 48–59 16 49% Cukup 

3 ˂ 48 8 24% kurang 

Jumlah  33 100%  

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa 

responsi kompetensi profesional guru frekuensi 9 

dengan prosentase 27% memiliki kategori baik, 

responsi kompetensi profesional guru frekuensi 16 

dengan prosentase 49% memiliki kategori cukup, 

responsi kompetensi profesional guru frekuensi 8 

dengan prosentase 24% memiliki kategori kurang. 

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa 
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responsi kompetensi profesional guru kelas 4 di MI 

Khanzul Huda termasuk dalam kategori cukup 

dengan prosentase 49%. 

2. Deskripsi Data Responsi Pengelolaan kelas Siswa 

Kelas 4 MI Khanzul HudaPonorogoTahun 

Pelajaran 2018/2019 

Sebagaimana yang dikemukakan Mulyadi, 

Manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan untuk 

mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan 

dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang 

tidak diinginkan, mengembangkan hubungan 

interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif 

serta mengembangkan dan mempertahankan 

organisasi kelas yang efektif dan produktif.80 

Deskripsi data tentang responsipengelolaan 

kelas siswa kelas 4 MI Khanzul Huda diperoleh dari 

angka angket yang didistribusikan kepada para 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

33 siswa. Dalam memeperoleh data tentang responsi 

pengalolaan kelas dengan mencari Mean (Mx) dan 

                                                           
80Mulyadi, Classroom Management, 4. 
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nilai standar deviasi (SDx) atau simpangan baku 

untuk menentukan kategori baik, cukup, dan kurang.  

Hasil skor angket instrumen responsi 

pengelolaan kelas siswa kelas 4 MI Khanzul Huda 

secara terperinci dapat dilihat dalam lampiran 8. 

Adapun rekapitulasi skor angket responsipengelolaan 

kelas siswa kelas 4 MI Khanzul Huda dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Responsi Pengelolaan Kelas Siswa Kelas 4 MI Khanzul Huda 

No. X2 f fx x = X – Mx x2 fx2 

1 70 4 280 9,33333333 87,11111105 348,4444442 

2 69 1 69 8,33333333 69,44444439 69,44444439 

3 68 3 204 7,33333333 53,77777773 161,3333332 

4 66 2 132 5,33333333 28,44444441 56,88888882 

5 65 2 130 4,33333333 18,77777775 37,5555555 

6 63 3 189 2,33333333 5,444444429 16,33333329 

7 61 2 122 0,33333333 0,111111109 0,222222218 

8 60 1 60 -0,66666667 0,444444449 0,444444449 

9 59 2 118 -1,66666667 2,777777789 5,555555578 

10 58 2 116 -2,66666667 7,111111129 14,22222226 

11 57 1 57 -3,66666667 13,44444447 13,44444447 

12 56 1 56 -4,66666667 21,77777781 21,77777781 

13 55 4 220 -5,66666667 32,11111115 128,4444446 

14 54 1 54 -6,66666667 44,44444449 44,44444449 
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15 53 1 53 -7,66666667 58,77777783 58,77777783 

16 51 2 102 -9,66666667 93,44444451 186,888889 

17 40 1 40 
-

20,66666667 
427,1111111 427,1111111 

 Jumlah 33 2002 
-

26,33333339 
964,5555556 1591,333333 

 

Dari data di atas, kemudian dicari mean atau 

rata-rata dan standar deviasi dengan langkah sebagai 

berikut: 

a. Mencari mean dari variabel responsi pengelolaan 

kelas (X2) 

Mx2= 
∑ 𝑥

𝑛
 = 

2002

33
 = 60,66666667 

b. Mencari standar deviasiresponsi pengelolaan kelas 

(X2) 

SDx = √
∑ 𝑓𝑥²

𝑛
 = √

1591,333333

33
 = 

√48,2222222121 = 6,944222218 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa skor 

tertinggi pada variabel responsi pengelolaan kelas 

adalah bernilai 70 dimiliki oleh 4 siswa dan skor 

terendah bernilai 40 dimiliki oleh 1 siswa. 
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Dari hasil tersebut diketahui Mx2 = 

60,66666667 dan SDx2 = 6,944222218. Untuk 

menentukan responsi pengelolaan kelas yang baik, 

cukup, dan kurang maka dibuat pengelompokan 

dengan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah responsi 

pengelolaan kelas siswa kelas 4 MI Khanzul Huda 

termasuk kategori baik. 

b. Skor kurang dari Mx – 1. SDx adalah responsi 

pengelolaan kelas siswa kelas 4 MI Khanzul Huda 

termasuk kategori kurang. 

c. Skor antara Mx + 1. SDx sampai Mx – 1. SDx 

adalah responsi pengelolaan kelas siswa kelas 4 

MI Khanzul Huda termasuk cukup. 

Mx + 1. SDx= 60,66666667 + 1. 6,944222218 

 = 60,66666667 + 6,944222218 

 = 67,610888889 

 = 68 (dibulatkan) 

Mx - 1. SDx= 60,66666667 - 1. 6,944222218 

 = 60,66666667 - 6,944222218 

  = 53,722444452 

  = 54 (dibulatkan) 
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 

68 ke atas  dikategorikan responsi pengelolaan kelas 

baik, sedangkan skor 54 ke bawah dikategorikan 

responsi pengelolaan kelas 4 kurang dan skor 54-68 

dikategorikan responsi pengelolaan kelas cukup. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategori 

responsi pengelolaan kelas dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.4 

Kategorisasi Responsi  Pengelolaan Kelas 4 MI Khanzul Huda 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 ˃ 68 8 24% baik 

2 54-68 20 61% cukup 

3 ˂ 54 5 15% kurang 

Jumlah  33 100%  

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan 

bahwa responsi pengelolaan kelas dengan frekuensi 

8 siswa dengan prosentase 24% memiliki kategori 

baik, responsi pengelolaan kelas dengan frekuensi 20 

siswa dengan prosentase 61% memiliki kategori 

cukup, responsi pengelolaan kelas dengan frekuensi 

5 siswa dengan prosentase 15% memiliki kategori 

kurang. Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan 
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bahwa responsi pengelolaan kelas 4 di MI Khanzul 

Huda termasuk dalam kategori cukup dengan 

prosentase 61%. 

3. Deskripsi Data Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 MI 

Khanzul HudaPonorogoTahun Pelajaran 

2018/2019 

Hasil belajar adalah kompetensi atau 

kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, atau 

psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik 

setelah mengikuti proses belajar mengajar.81Hasil 

belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan 

siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil 

tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.82 

Deskripsi data tentang hasil belajar siswa kelas 4 

MI Khanzul Huda didapat dari hasil nilai UTS 

semester gasal tahun 2018/2019 pada mata pelajaran 

IPA. Untuk hasil skor instrumen hasil belajar IPA 

siswa kelas 4 secara terperinci dapat dilihat dalam 

lampiran 9. Adapun rekapitulasi skor hasil belajar IPA 

                                                           
81 Kunandar, Penilaian Autentik...,62. 
82Ahmad Suanto, Teori dan Pembelajaran di Sekolah Dasar..., 5. 
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siswa kelas 4 MI Khanzul Huda dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.5 

Skor Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 MI Khanzul Huda 

 

No. Y f fy y = Y – My y2 fy2 

1 98 1 98 25,09090909 629,553719 629,553719 

2 90 1 90 17,09090909 292,0991735 292,099174 

3 85 1 85 12,09090909 146,1900826 146,190083 

4 84 1 84 11,09090909 123,0082644 123,008264 

5 83 2 166 10,09090909 101,8264463 203,652893 

6 82 1 82 9,09090909 82,64462808 82,6446281 

7 80 2 160 7,09090909 50,28099172 100,561983 

8 79 1 79 6,09090909 37,09917354 37,0991735 

9 78 1 78 5,09090909 25,91735536 25,9173554 

10 77 1 77 4,09090909 16,73553718 16,7355372 

11 73 3 219 0,09090909 0,008264463 0,02479339 

12 72 3 216 -0,90909091 0,826446283 2,47933885 

13 70 2 140 -2,90909091 8,462810097 16,9256202 

14 69 1 69 -3,90909091 15,28099174 15,2809917 

15 68 2 136 -4,90909091 24,09917356 48,1983471 

16 67 4 268 -5,90909091 34,91735556 139,669422 

17 66 1 66 -6,90909091 47,7355374 47,7355374 

18 65 1 65 -7,90909091 62,55371902 62,553719 

19 63 1 63 -9,90909091 98,19008266 98,1900827 

20 60 1 60 -12,90909091 166,6446281 166,644628 
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21 55 1 55 -17,90909091 320,7355372 320,735537 

22 50 1 50 -22,90909091 524,8264463 524,826446 

 Jumlah 33 2406 9,99999998 2809,636364 3100,72727 

 

Dari data di atas, kemudian dicari mean atau 

rata-rata dan standar deviasi dengan langkah sebagai 

berikut: 

a. Mencari mean dari variabel hasil belajar siswa (Y) 

My= 
∑ 𝑦

𝑛
 = 

2406

33
 = 72,90909091 

b. Mencari standar deviasi hasil belajar siswa (Y) 

SDy = √
∑ 𝑓𝑦²

𝑛
 = √

3100,72727

33
 = 

√93,9614324242 = 9,693370539 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa skor 

tertinggi pada variabel hasil belajar adalah bernilai 98 

dimiliki oleh 1 siswa dan skor terendah bernilai 50 

dimiliki oleh 1 siswa. 

Dari hasil data tersebut diketahui My = 

72,90909091 dan SDy= 9,693370539. Untuk 

menentukan tingkatan hasil belajar yang baik, cukup, 

dan kurang maka dibuat pengelompokan dengan 

rumus: 
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a. Skor lebih dari My + 1. SDy adalah tingkatan 

hasil belajar siswa kelas 4 MI Khanzul Huda 

termasuk kategori baik. 

b. Skor kurang dari My – 1. SDy adalah tingkatan 

hasil belajar siswa kelas 4 MI Khanzul Huda 

termasuk kategori kurang. 

c. Skor antara My + 1. SDy sampai My – 1. SDy 

adalah tingkatan hasil belajar siswa kelas 4 MI 

Khanzul Huda termasuk cukup. 

My + 1. SDy= 72,90909091+ 1. 9,693370539 

 = 72,90909091+ 9,693370539 

= 82,602461449  

  = 83 (dibulatkan) 

My - 1. SDy= 72,90909091- 1. 9,693370539 

 = 72,90909091- 9,693370539 

 = 63,215720371 

                    = 63 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai 

83 ke atas  dikategorikan hasil belajar baik, 

sedangkan skor 63 ke bawah dikategorikan hasil 

belajar kurang dan skor 63 - 83 dikategorikan hasil 

belajar cukup. Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

kategori hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Kategorisasi  Hasil Belajar MI Khanzul Huda 

 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 ˃ 83 6 18% baik 

2 63–83 23 70% cukup 

3 ˂ 63 4 12% kurang 

Jumlah  33 100%  

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar  dengan frekuensi 6 siswa 

dengan prosentase 18% memiliki kategori baik, hasil 

belajar dengan frekuensi 23 siswa dengan prosentase 

70% memiliki kategori cukup, hasil belajar dengan 

frekuensi 4 siswa dengan prosentase 12% memiliki 

kategori kurang. Dari perhitungan diatas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar 4 di MI Khanzul 

Huda termasuk dalam kategori cukup dengan 

prosentase 70%. 

C. Analis Data (Hipotesis Pengujian) 

Sebelum melakukan perhitungan untuk mengetahui 

hubungan antara kompetensi profesional guru dan 

pengelolaan kelas dengan hasil belajar siswa kelas 4 MI 



96 

 

Khanzul Huda Gundik, maka dilakukan uji normalitas 

data terlebih dahulu. 

1. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji 

normalitas data tentang korelasi kompetensi 

profesional dan pengelolaan kelas dengan hasil belajar 

siswa di MI Khanzul Huda Ponorogo. Uji normalitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah data dari setiap 

variabel yang diteliti tersebut normal atau tidak. Uji 

normalitas yang digunakan oleh peneliti adalah Uji 

Kolmogorof Smirnov dan pengujiannya menggunakan 

aplikasi Microsoft Excell 2007 sebagai aplikasi hitung 

yang dapat dilihat secara terperinci pada lampiran 

13,14,15. Kemudian diinterpretasikan dengan tabel 

nilai kritis uji kolmogorof smirnov yang dapat dilihat 

pada lampiran 22. Kemudian untuk hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel N Kriteria Pengujian Ho Keterangan 

a1maksimum Dtabel 

X1 33 0,124 0,24 DataBerdistribusi 

Normal 

X2 33 0,093 0,24 DataBerdistribusi 

Normal 

Y 33 0,092 0,24 DataBerdistribusi 

Normal 

 

Dari tabel di atas, kemudian dikonsultasikan 

dengan nilai Dtabel nilai uji Kolmogorof-Smirnov pada 

lampiran 22, dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 

dengan n = 33 adalah 0,24 dan dikonsultasikan dengan 

Dtabel diperoleh hasil bahwa masing-masing  

a1maksimumlebih kecil daripada Dtabel, sehingga Ho 

diterima yang berarti data tersebut berdistribusi 

normal. Adapun perhitungan uji normalitas dapat 

dilihat secara terperinci pada lampiran 13,14,15. 

2. Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang 
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telah diajukan.83 Analisis data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Data Korelasi Responsi Kompetensi 

Profesional Guru dengan Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas 4 MI Khanzul Huda Ponorogo 

Analisis data dilakukan berdasarkan rumusan 

masalah pertama yakni mengetahui apakah 

terdapat hubungan antara responsi kompetensi 

profesional gurudengan hasil belajar siswa  kelas 

4 di MI Khanzul Huda tahun ajaran 2018/2019. 

Adapun untuk mempermudah dalam perhitungan 

data maka peneliti menggunakan aplikasi hitung 

Microsoft Excell 2007. 

Kemudian dilakukan pengujian kebenaran 

atau kapalsuan dari hipotesa. Oleh karena itu, 

peneliti harus mengkonsultasikan hasil rhitung 

dengan rtabel Henry E. Garret pada lampiran 20. 

Sebelumnya, peneliti harus mencari deradat 

bebasnya (db) atau degress of freedomnya (df) 

dengan rumus db = n – nr, dimana db adalah 

derajat bebas , n adalah number of cases dan nr 

adalah banyakna variabel yang dikorelasikan. 

                                                           
83Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 207. 
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Dalam penelitian ini, n = 33 nr = 2 maka db 

= 33-2 = 31. Dengan harga “r” pada taraf 

signifikan sebesar 5%, diperoleh harga rtabel 0,349. 

Adapun perhitungan korelasi responsi kompetensi 

profesional guru dengan hasil belajar siswa, 

diperlukan tabel penolong pada lampiran 16 yang 

kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai 

berikut: 

r𝑥1𝑦= 
𝑁∑𝑋1𝑌−∑𝑋1∑𝑌

√(𝑁∑𝑋1²−(∑𝑋1)²)(𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2)
 

=
33(129469)−(1766)( 2406)

√(33(95488)−(1766)2)(33(178520)−(2406)2)
 

= 
4272477 −4248996

√(3151104−3118756)(5891160−5788836)
 

= 
23481

√(32348)(102324)
 

= 
23481

√3309976752
 

= 
23481

57532,39741224
 

= 0,40811991165 

r𝑥1𝑦    =  0,408  

Dari perhitungan di atas diperoleh harga rhitung 

= 0,408 dan rtabel = 0,349, maka rhitung ˃ rtabel yang 

artinya Ha diterima. Maka kesimpulannya adalah 
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terdapat korelasi yang signifikan antara responsi 

kompetensi profesional guru dengan hasil belajar 

IPA siswa kelas 4 di MI Khanzul Huda Gundik 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

b. Analisis Data Korelasi Responsi Pengelolaan 

Kelas dengan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 

MI Khanzul Huda Ponorogo 

Analisis data dilakukan berdasarkan rumusan 

masalah kedua yakni mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara responsi pengelolaan kelas dengan 

hasil belajar siswa  kelas 4 di MI Khanzul Huda 

tahun ajaran 2018/2019. Adapun perhitungan 

korelasi responsi pengelolaan kelas dengan hasil 

belajar siswa, diperlukan tabel penolong pada 

lampiran 17 yang kemudian dimasukkan ke dalam 

rumus sebagai berikut: 
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R𝑥2𝑦   = 
𝑁∑𝑋2𝑌−∑𝑋2∑𝑌

√(𝑁∑𝑋2
2−(∑𝑋2)2)(𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2)

 

     =
33(146940)−(2002)( 2406)

√(33(123046)−(2002)2)(33(178520)−(2406)2)
 

= 
4849020−4816812

√(4060518−4008004)(5891160−5788836)
 

= 
32208

√(52514)(102324)
 

= 
32208

√5373442536
 

= 
32208

73303,768907198
 

      = 0,4393771354 

   r𝑥2𝑦 = 0,439 

Dari perhitungan di atas diperoleh harga 

rhitung = 0,439 dan rtabel = 0,349, maka rhitung ˃ rtabel 

yang artinya Ha diterima. Maka kesimpulannya 

adalah terdapat korelasi yang signifikan antara 

responsi pengelolaan kelas dengan hasil belajar 

IPA siswa kelas 4 di MI Khanzul Huda Gundik 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

c. Analisis Data Korelasi Responsi Kompetensi 

Profesional Guru dan Responsi Pengelolaan 

Kelas MI Khanzul Huda Ponorogo 
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Menganalisis data tentang hubungan antara 

responsi kompetensi profesional guru dan responsi 

pengelolaan kelas. Diperlukan tabel penolong pada 

lampiran 18 yang kemudian dimasukkan ke dalam 

rumus sebagai berikut: 

r𝑥1𝑥2   = 
𝑁∑𝑋1𝑋2−∑𝑋1∑𝑋2

√(𝑁∑𝑋1²−(∑𝑋1)²)(𝑁∑𝑋2
2−(∑𝑋2)2)

 

=
33(108037)−(1766)( 2002)

√(33(95488)−(1766)2)(33(123046)−(2002)2)
 

= 
3565221−3535532

√(3151104−3118756)(4060518−4008004)
 

= 
29689

√(32348)(52514)
 

= 
29689

√1698722872
 

= 
29689

41215,565894453
 

= 0,7203346443 

r𝑥1𝑥2  = 0,720 

Dari perhitungan di atas diperoleh harga rhitung 

= 0,720 dan rtabel = 0,349, maka rhitung ˃ rtabel yang 

artinya Ha diterima. Maka kesimpulannya adalah 

terdapat korelasi yang signifikan antara responsi 

kompetensi profesional guru 

denganresponsipengelolaan kelas siswa kelas 4 di 
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MI Khanzul Huda Gundik Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

d. Analisis Data Korelasi Responsi Kompetensi 

Profesional Guru,Responsi Pengelolaan Kelas, 

Hasil Belajar Siswa Kelas 4 MI Khanzul Huda 

Ponorogo 

Pada lampiran 19 dipaparkan mengenai data 

korelasi responsi kompetensi profesional guru 

danresponsi pengelolaan kelas dengan hasil belajar 

siswa. Adapun perhitungan korelasi kompetensi 

profesional guru dan pengelolaan kelas dengan 

hasil belajar siswa, sebagai berikut: 

Merumuskan Hipotesis 

Ho: Tidak ada korelasi antara X1 dan X2 dengan Y. 

Ha: Ada korelasi antara X1 dan X2 dengan Y. 

r𝑥1𝑥2𝑦   = √
(𝑟2𝑥1𝑦+𝑟2𝑥2𝑦)−2(𝑟𝑥1𝑦∙𝑟𝑥2𝑦∙𝑟𝑥1𝑥2)

(1−𝑟2𝑥1𝑥2)  

 = √
(0,408+0,439)2−2(0,408 ∙ 0,439 ∙0,720)

1−(0,720)2   

= √
0,166+0,193−0,258

1−0,5184
 

= √
0,101

0,481
 

= √0,20997921 

= 0,458 
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Dari perhitungan di atas diperoleh harga 

rhitung = 0,458 dan rtabel = 0,349, maka rhitung ˃ rtabel 

yang artinya Ha diterima. Maka kesimpulannya 

adalah terdapat korelasi antara responsi 

kompetensi profesional guru dan responsi 

pengelolaan kelas dengan hasil belajar pada mata 

pelajara IPA di kelas 4.  

Langkah selanjutnya yaitu melakukan 

pengujian signifikasi dengan rumus: 

Fhitung=

𝑅²

𝑘

(1−𝑅2)

(𝑛−𝑘−1)

 

   = 

0,458²

2

(1−0,4582)

(33−2−1)

 

   = 

0,209764

2

(1−0,209764 )

(30)

 

   = 
0,104882

0,0263412
 

   = 3,9816712982  

Fhitung  = 3,98 

Dari hasil di atas kemudian dibandingkan 

dengan data Ftabel dengan db pembilang = k dan dk 

sebagai penyebut = (n – k-1). Jadi, dk pembilang 
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= 2 dan db penyebut = 30. Dengan taraf kesalahan 

5% maka Ftabel sebesar 3,32, yang dapat dilihat 

pada lampiran 20. Harga Fhitung= 3,98 ˃ Ftabel = 

3,32, yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jadi kesimpulannya dari semua pernyataan di atas 

adalah terdapat korelasi antara responsi 

kompetensi profesional guru dan responsi 

pengelolaan kelas dengan hasil belajar IPA siswa 

kelas 4 MI Khanzul Huda Gundik Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati empat hal 

yang menjadi pokok bahasan yaitu responsi kompetensi 

profesional guru, responsi pengelolaan kelas, hasil 

belajar serta hubungan kompetensi profesional guru dan 

pengelolaan kelas dengan hasil belajar siswa kelas IV 

MI Khanzul Huda Ponorogo. 

1. Korelasi antara Responsi Kompetensi Profesional 

Guru, Hasil Belajar Siswa Kelas 4 MI Khanzul 

Huda Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Dari analisis data tentang responsikompetensi 

profesional guru MI Khanzul Huda Ponorogo 
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diperoleh informasi bahwa responsikompetensi 

profesional guru MI Khanzul Huda dalam kategori 

baik dengan frekuensi sebanyak 9 responden dan 

prersentase sebesar 27%, dalam kategori cukup 

dengan frekuensi  sebanyak 16 responden dan 

persentase sebesar 49%, serta kategori kurang 

dengan frekuensi sebanyak 8 responden dan 

persentase sebesar 24%. Dengan demikian, secara 

umum dapat disimpulkan bahwa responsi 

kompetensi profesional guru MI Khanzul Huda 

Gundik Ponorogo dalam kategori cukup dengan 

prosentasenya sebesar 49%. 

Kompetensi profesional guru merupakan 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. 

Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta 

didik, terutama kaitannya dengan proses belajar 

mengajar.84 Keberhasilan siswa belajar akan banyak 

dipengaruhi oleh kemampuan guru yang profesional 

dan kualitas pengajaran. Kompetensi profesional 

guru yang baik akan menghasilkan hasil belajar 

siswa yang baik pula. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada korelasi antara responsi 

                                                           
84E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, 5. 
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kompetensi profesional guru, hasil belajar IPA siswa 

kelas 4 MI Khanzul Huda Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. Hal ini didukung dari hasil perhitungan 

nilai harga rhitung = 0,408 dan rtabel = 0,349, maka 

rhitung ˃ rtabel yang artinya Ha diterima. 

2. Korelasi antara Responsi Pengelolaan Kelas, 

Hasil Belajar Siswa Kelas 4 MI Khanzul Huda 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Dari analisis data tentang pengelolaan kelas 

di MI Khanzul Huda Ponorogo diperoleh informasi 

bahwa responsi pengelolaan kelas di MI Khanzul 

Huda dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 8 responden dan prersentase sebesar 24%, 

dalam kategori cukup dengan frekuensi  sebanyak 20 

responden dan persentase sebesar 61%, serta 

kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 5 

responden dan persentase sebesar 15%. Dengan 

demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa 

responsi pengelolaan kelas MI Khanzul Huda 

Gundik Ponorogo dalam kategori cukup dengan 

prosentasenya sebesar 61%. 

Dengan adanya pengelolaan kelas yang baik 

maka membantu siswa untuk memperoleh hasil yang 
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diharapkan sehingga hasil belajarpun juga akan baik. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

korelasi antara responsi pengelolaan kelas, hasil 

belajar IPA siswa kelas 4 MI Khanzul Huda 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini 

didukung dari hasil perhitungan harga rhitung = 0,439 

dan rtabel = 0,349, maka rhitung ˃ rtabel yang artinya Ha 

diterima. 

3. Korelasi Responsi Kompetensi Profesional Guru, 

Responsi Pengelolaan Kelas, Hasil Belajar Siswa 

Kelas 4 MI Khanzul Huda Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019 

Berdasarkan perhitungan diperoleh Harga 

Fhitung= 3,98 ˃ Ftabel = 3,32, yang artinya Ho ditolak 

dan Ha diterima. Jadi kesimpulannya adalah terdapat 

korelasi antar responsi kompetensi profesional guru, 

responsi pengelolaan kelas, hasil belajar IPA siswa 

kelas 4 MI Khanzul Huda Gundik Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019. Untuk dapat memberikan 

penafsiran terhadap koefisien korelasi yang 

ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat 

berpedoman pada ketentuan yang tertera sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.8 

Teknik Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien 

Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka koefisien 

korelasi yang ditemukan dalam penelitian ini 

sebesar 3,98 termasuk kategori rendah. Jadi, 

tingkat hubungan antara responsi kompetensi 

profesional guru dan responsi pengelolaan kelas 

dengan hasil belajar IPA siswa kelas 4 MI 

Khanzul Huda adalah sedang.  

Dari hasil di atas kemudian dibandingkan 

dengan data Fhitung,dengan db pembilang = k dan 

dk sebagai penyebut = (n – k - 1). Jadi, dk 

pembilang = 2 dan db penyebut = 30. Dengan 

taraf kesalahan 5% maka Ftabel sebesar 3,32, yang 

dapat dilihat pada lampiran 20. Harga Fhitung= 3,98 

˃ Ftabel = 3,32, yang artinya Ho ditolak dan Ha 
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diterima. Jadi kesimpulannya dari semua 

pernyataan di atas adalah terdapat korelasi 

antararesponsi kompetensi profesional guru, 

responsi pengelolaan kelas, hasil belajar IPA 

siswa kelas 4 MI Khanzul Huda Gundik 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

responsi  kompetensi profesional guru, responsi 

pengelolaan kelas mempengaruhi hasil belajar 

IPA siswa kelas 4 MI Khanzul Huda Gundik 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian deskripsi data serta analisis data 

dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Ada korelasi antara responsi kompetensi profesional 

guru, hasil belajar siswa kelas 4 MI Khanzul Huda 

Gundik Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil perhitungan dimana nilai 

harga rhitung = 0,408 dan rtabel = 0,349, maka rhitung ˃ 

rtabel yang artinya Ha diterima. 

2. Ada korelasi antara responsi pengelolaan kelas, hasil 

belajar siswa kelas 4 MI Khanzul Huda Gundik 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil perhitungan dimana harga rhitung = 0,439 

dan rtabel = 0,349, maka rhitung ˃ rtabel yang artinya Ha 

diterima. 

3. Ada korelasi antara responsi kompetensi profesional 

guru, responsi pengelolaan kelas, hasil belajar IPA 

siswa kelas 4 MI Khanzul Huda Gundik Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019. Hal ini dibuktikan dengan 
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hasil perhitungan dimanaharga Fhitung = 3,98 ˃ Ftabel = 

3,32, yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi 

kesimpulannya dari semua pernyataan di atas adalah 

terdapat korelasi antararesponsi kompetensi 

profesional guru, responsi pengelolaan kelas, hasil 

belajar IPA siswa kelas 4 MI Khanzul Huda Gundik 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

 

Terdapat korelasi yang signifikan antara responsi 

komptensi profesional guru, responsi pengelolaan 

kelas, hasil belajar IPA siswa kelas 4 di MI Khanzul 

Huda Gundik Ponorogo. Dari hasil perhitungan 

diperoleh harga rhitung = 0,458 dan rtabel = 0,349, 

maka rhitung ˃ rtabel yang artinya Ha diterima. Maka 

kesimpulannya adalah terdapat korelasi 

antararesponsikompetensi profesional guru, responsi 

pengelolaan kelas, hasil belajar pada mata pelajara 

IPA di kelas 4tahun ajaran 2018/2019. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

memiliki beberapa saran antara lain:  

1. Bagi sekolah  
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Bagi sekolah disarankan untuk menciptakan suasana 

yang nyaman dan tenang dan menyenangkan bagi 

peserta didik sehingga kelas tetap kondusif. 

2. Bagi Guru 

Bagi guru disarankan kepada guru untuk 

meningkatkan kompetensi profesional guru secara 

berkelanjutan, menambah wawasan berfikir dalam 

mengajar,  memperhatikan aspek-aspek yang 

berhubungan dengan kelas dan pengajaran, termasuk 

berusaha meningkatkan kemampuan dalam 

mengelola kelas yang baik. Dengan demikian maka 

nilai hasil belajar siswa 

3. Bagi Siswa  

Bagi siswa diharapkan untuk terus berusaha menjaga 

serta meningkatkan hasil belajarnya agar dapat 

memperoleh prestasi yang memuaskan, sehingga 

dapat bersaing ditengah-tengah masyarakat. 

4. Bagi Peneliti berikutnya 

Penulis menyarankan bahwa perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor lain 

yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

kecuali kompetensi profesional guru dan pengelolaan 

kelas. 



114 

 

Daftar Pustaka 

 

Arikunto, Suharsimi.Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka 

Cipta,2003. 

Budiarti, Riky.Korelasi antara Pengelolaan Kelas dan 

Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar pada 

Pelajaran Matematika Siswa Kelas 3 di SDN 2 

Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2016-

2017.Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo. 2017. 

Bundu, Patta. Penilaian Keterampilan Proses dan Sikap 

Ilmiah dalam Pembelajaran Sains-SD. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 2006. 

Desmita. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. 2014. 

Djamarah, Syaiful Bahri. Guru dan Anak Didik dalam 

Interaksi Edukatif. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010. 

Djaramah,SyaifulBahri dan Aswan Zain. Strategi Blajar 

Mengajar.  Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010. 

Hamalik, Oemar.Pendidikan Guru (Berdasarkan 

Pendekatan Kompetensi). Jakarta : Bumi Aksara. 

2006. 

Ismaya, Bambang. Pengelolaan Pendidikan. Bandung: PT 

Refika Aditama. 2015. 

Kunandar. Guru Profesional Implementasi Kurikulum 

Tingkat SatuanPendidikan (KTSP) dan sukses 

dalam sertifikasi Guru. Jakarta: Rajawali Pers. 

2011. 



115 

 

--------,Penilaian Autentik. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 2013. 

Kurniasih, Imas dan Berlin Sani.Sukses Uji Kompetensi 

Guru. Surabaya: Kata Pena 2015. 

Mahmud.Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka 

Setia. 2011. 

Mufida, Lutfia Hanim.Korelasi Pengelolaan Kelas dengan Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas V MI Maarif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo Tahun Ajaran 2011/2012. 

Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo. 2012. 

Mulyadi. Classroom Management Mewujudkan Suasa Kelas 

yang Menyenangkan bagi Siswa. Malang: UIN-

Malang Press, 2009. 

Mulyasa, E. Menjadi Guru Profesional (Menciptakan 

Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. 

Bandung : PT Remaja Rosda Karya. 2005. 

---------,Standar Kompetensidan Sertifikasi Guru. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2007. 

Nurvianti.Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi DI 

Kelas X dan XI IPS Madrasah Aliyah Al-Khairat Pusat 

Palu. Jurnal Universitas Tadulako. 2017. 

Priansa,Donni Juni.Kinerja dan Profesionalisme Guru. 

Bandung: Alfabeta. 2014. 

Purwanto, Ngalim. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT 

Remaja Rosdakarya. 2003. 

Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan 

dan Peneliti Pemula.Bandung: Alfabeta, 2012. 



116 

 

Rohmah,  Noer. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit 

Teras.  2012. 

Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta 

: PT Raja Grafindo Persada 2006. 

Silalahi, Uber.Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika 

Aditama. 2012. 

Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. 

Jakarta: Rineka Cipta. 2013. 

Sopiatin, Popi.Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan 

Siswa. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. 

Sukmadinata, Nana Syaodih. Landasan Psikologi Proses 

Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

2011. 

Sudjana, Nana. Penilaian Hasil Belajar Mengajar. 

Bandung: PTRemaja Rosdakarya. 2009. 

Sugiyono.Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012. 

Suprihatiningrum, Jamil. Guru Profesional: Pedoman 

Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru. 

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013 

Susanto, Ahmad. Teori dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar. Jakarta: Prenadamedia Group. 2013. 

Ulum, Miftahul. Demitologi Profesi Guru Studi Analisis 

Profesi Guru dalam UU Tentang Guru dan Dosen 

No. 14/2005. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 

2011. 



117 

 

Usman, Moh. Uzer.Menjadi Guru Profesional. Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya.  2009.  

Widyaningrum,Retno.Statistika. Yogyakarta: Pudtaka Felicha. 

2011. 

Wulandari, Andhita, Dessy. Penelitian Pendidikan:Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS. 

Yogyakarta: STAIN Po PRESS. 2012. 

 

 


