
70 
 

BAB  IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Deskripsi Data  

Penelitian ini dimaksutkan ingin mengetahui tentang hubungan atau 

korelasi antara kompetensi profesional guru Qur‟an Hadits dan hasil belajar siswa, 

hubungan motivasi belajar dan hasil belajar, dan gabungan hubungan antara 

kompetensi profesional guru Qur‟an Hadits dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar siswa. Adapun deskripsi data tersebut dijelaskan pada tabel berikut:  

Tabel 10 
Deskripsi data keseluruhan Statistics 

 

 pr_guru_qh motivasi hasil_blj 

N Valid 54 54 54 

Missing 0 0 0 

Mean 79.1296 78.7593 81.1111 

Median 79.0000 78.0000 79.5000 

Mode 78.00 78.00 79.00 

Std. Deviation 7.23213 5.16496 5.37874 

Variance 52.304 26.677 28.931 

Skewness -.260- .240 .371 

Std. Error of Skewness .325 .325 .325 

Kurtosis 1.565 .056 -1.351- 

Std. Error of Kurtosis .639 .639 .639 

Range 42.00 23.00 16.00 

Minimum 57.00 67.00 74.00 

Maximum 99.00 90.00 90.00 

Sum 4273.00 4253.00 4380.00 

a. Variabel kompetensi profesional guru Qur‟an Hadits (X1) 

Sebelum instrument disebarkan, instrumenyang berbentuk angket 

dibuat penulis dengan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada pembimbing 

dan membuat kisi-kisi intrumen yang kemudian di sebarkan agar dapat 

diketahui validitas (kesahihan) dan reabilitasnya (keandalannya). 
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Hasil instrumen variabel profesional guru Qur‟an Hadits dengan 

menggunakan program SPSS dan excel. Setia butir secara keseluruhan 

dilaksanakan dengan cara menghitung koefisien korelasi skor setiap butir 

dengan skor total. Jumlah butir soal variabel Kompetensi professional 

berjumlah 25 butir soal, seperti terlihat pada tabel 8.  

Dari tabel di atas dapat diketahui skor variabel kompetensi Profesional  

guru Qur‟an Hadits bervariasi dan skor terendah 57 sampai skor maksimal 99. 

Berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS 

tersebut diperoleh nilai rata-rata atau mean = 79.1296, median = 79, modus = 

78 dan standar deviasi 7.232, perhitungan ini menunjukkan mean dan median 

sama. Hal ini menunjukkan bahwa skor variabel kompetesi profesinal guru 

Qur‟an Hadits berdistribusi normal. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada 

tabel 11 berikut: 

Tabel 11 
Frequensi skor kompetensi profesional guru_qh (X1) 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 57.00 1 1.9 1.9 1.9 

65.00 1 1.9 1.9 3.7 

67.00 3 5.6 5.6 9.3 

68.00 1 1.9 1.9 11.1 

72.00 1 1.9 1.9 13.0 

73.00 1 1.9 1.9 14.8 

74.00 1 1.9 1.9 16.7 

75.00 2 3.7 3.7 20.4 

76.00 3 5.6 5.6 25.9 

77.00 5 9.3 9.3 35.2 

78.00 7 13.0 13.0 48.1 

79.00 4 7.4 7.4 55.6 

80.00 6 11.1 11.1 66.7 

82.00 1 1.9 1.9 68.5 

83.00 4 7.4 7.4 75.9 

85.00 4 7.4 7.4 83.3 

86.00 3 5.6 5.6 88.9 

87.00 2 3.7 3.7 92.6 

89.00 1 1.9 1.9 94.4 

90.00 1 1.9 1.9 96.3 

94.00 1 1.9 1.9 98.1 

99.00 1 1.9 1.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
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Pada tabel di atas dapat dipahami bahwa skor kompetensi profesinal guru 

Qur‟an Hadits yang paling tinggi pada skor 78 yaitu sebanyak 7 siswa yang 

mendapatkan skor tersebut. Sedangkan skor terendah yakni 57 sebanyak 1 orang 

dan yang memperoleh skor tertinggi 99 sebanyak 1 orang juga.  

Analisis data terangkum pada tabel di atas dengan responden yang 

berjumlah 54 siswa, maka diperoleh nilai rata-rata sebesar 79.1296 diperoleh 

temuan bahwa terdapat 26 siswa (48,1%), dengan kompetensi profesionalitas guru 

di temukan bahwa rata-rata. Sedangkan 24 siswa (44,4%)  dengan profesionalitas 

guru di atas nilai rat-rata. Selanjutnya ada 4 orang siswa (7,5%) profesionalitas 

guru berada di sekitar rata-rata.  

Data profesionalits guru di atas dapat dilihat pada histogram gambar 

berikut : 

Gambar 1 

 
 Dari histogram di atas terlihat bahwa kemiringan (kewness) data condong 

kearah kanan atau distribusi landai lepas, yang mempunyai arti sebagian besar 

data berada di atas rata-rata. Dengan demikian profesionalitas guru berada dalam 

katagori baik. 
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b. Variabel motivasi belajar siswa (X2) 

Dalam variabel motivasi siswa, sebelum instrument penelitian disebarrkan 

kepada responden/siswa, maka dalam proses-proses yang sama seperti pada 

variabel kompetensi profesional guru Qur;an Hadits.  

Hasil instrumen variabel motivasi belajar siswa dengan menggunakan 

program SPSS dan excel. Setia butir secara keseluruhan dilaksanakan dengan cara 

menghitung koefisien korelasi skor setiap butir dengan skor total. Jumlah butir 

soal variabel Kompetensi professional berjumlah 20 butir soal, seperti terlihat 

pada tabel 9.  

Dari tabel di atas dapat diketahui skor variabel motivasi belajar bervariasi 

dan skor terendah 67 sampai skor maksimal 90. Berdasarkan perhitungan statistik 

dengan menggunakan program SPSS tersebut diperoleh nilai rata-rata atau mean = 

78.7593, median = 78 modus = 78 dan standar deviasi 78, perhitungan ini 

menunjukkan mean dan median sama. Hal ini menunjukkan bahwa skor variabel 

motivasi belajar berdistribusi normal. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada 

tabel 12 berikut: 

Tabel 12 
Motivasi Belajar (X2) 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 67.00 1 1.9 1.9 1.9 

69.00 1 1.9 1.9 3.7 

70.00 3 5.6 5.6 9.3 

75.00 7 13.0 13.0 22.2 

76.00 5 9.3 9.3 31.5 

77.00 6 11.1 11.1 42.6 

78.00 8 14.8 14.8 57.4 

79.00 4 7.4 7.4 64.8 

80.00 6 11.1 11.1 75.9 

82.00 1 1.9 1.9 77.8 

83.00 2 3.7 3.7 81.5 

85.00 1 1.9 1.9 83.3 

86.00 3 5.6 5.6 88.9 

87.00 2 3.7 3.7 92.6 

88.00 2 3.7 3.7 96.3 

89.00 1 1.9 1.9 98.1 

90.00 1 1.9 1.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
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Pada tabel di atas dapat dipahami bahwa skor motivasi belajar siswa  yang 

paling tinggi pada skor 78 yaitu sebanyak 8 siswa yang mendapatkan skor 

tersebut. Sedangkan skor terendah yakni 67 sebanyak 1 orang dan yang 

memperoleh skor tertinggi 90 sebanyak 1 orang juga.  

Analisis data terangkum pada tabel di atas dengan responden yang 

berjumlah 54 siswa, maka diperoleh nilai rata-rata sebesar 78,7593 diperoleh 

temuan bahwa terdapat 23 siswa (42,6%), dengan motivasi belajar dibahwa rata-

rata. Sedangkan 23 siswa (42,6%)  dengan motivasi belajar di atas nilai rat-rata. 

Selanjutnya ada 8 orang siswa (14,8%) profesionalitas guru berada di sekitar rata-

rata.  

Data motivasi belajar siswa di atas dapat dilihat pada histogram gambar 

berikut : 

Gambar 2 

 
Dari histogram di atas terlihat bahwa kemiringan (kewness) data condong 

kearah kanan atau distribusi landai lepas, yang mempunyai arti sebagian besar 

data berada di atas rata-rata. Dengan demikian motivasi belajar siswa berada 

dalam katagori baik. 
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c. Variabel Hasil Belajar Siswa (Y) 

Hasil belajar siswa siswa MA Nurul Ulum pada mata pelajaran Qur‟an 

Hadits yang diambil dari dokumen guru Qur‟an Hadits yang terdapat pada 

lampiran 2.
1
 Maka secara empirik setelah di identifikasi ternyata diperoleh skor 

tertinggi (highest score) yang diperoleh siswa sebesar 90 dan skor terendah 

(lowest score) yang di capai siswa sebesar 74. Dengan demikian, rentangan data 

tersebut dimulai dari skor 74 dampai 90. Kemudian skor rata-rata (mean) = 

81,1111 median = 79,5000, modus =79 dan standar deviasi = 5,37874, dan 

variance =28,931.  

Data mengenai hasil belajar siswa selengkapnya penulis sajikan pada tabel 

13 sebagai berikut:  

 
Tabel 13 

Hasil belajar (Y) 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 74.00 4 7.4 7.4 7.4 

75.00 6 11.1 11.1 18.5 

76.00 2 3.7 3.7 22.2 

77.00 6 11.1 11.1 33.3 

78.00 2 3.7 3.7 37.0 

79.00 7 13.0 13.0 50.0 

80.00 7 13.0 13.0 63.0 

85.00 5 9.3 9.3 72.2 

86.00 1 1.9 1.9 74.1 

87.00 2 3.7 3.7 77.8 

88.00 6 11.1 11.1 88.9 

89.00 2 3.7 3.7 92.6 

90.00 4 7.4 7.4 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

Analisis data yang terangkum pada tabel 22 di atas, maka nilai rata-rata 

sebesar 81. Adapun hasil belajar siswa yang mendapat nilai rata-rata sebanyak 20 

                                                             
1
 Rekap Nilai Hasil Belajar Siswa XI Pada Pelajaran Qur‟an Hadits, Materi Ke 6 Tentang 

Betapa Besarnya Tanggungjawabku Terhadap Keluarga Dan Masyarakat,  
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siswa (37,0%), sedangkan 27 siswa (50,0%) berada di bawah rata-rata dan 7 siswa 

(13%) hasil belajarnya berada disekitar rata-rata.  

Data variabel hasil belajar siswa visusal dapat diperlihatkan pada 

histogram gambaran berikut ini: 

 

Gambar 3 

 
Histogram tersebut tampak bahwa bahwa kemiringan (kewness) data 

condong kearah kanan atau distribusi landai lepas, yang mempunyai arti sebagian 

besar data berada di atas rata-rata. Dengan demikian motivasi belajar berada 

dalam katagori baik. 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas data sebagai persyaratan analisis dalam melakukan 

pengujian hipotesis. Analisis jalur yang di gunakan dalam penelitian ini 

mensyaratkan bahwa data variabel harus berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Uji normalitas data variabel penelitian yaitu variabel profesional Guru 

Qur‟an Hadits, variabel motivasi belajar dan variabel hasil belajar siswa dilakukan 

dengan menggunakan teknik liliefors. Dalam penelitian ini digunakan taraf 

signifikan 𝛼 = 0,05. 
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Dalam perhitungan peneliti menggunakan alat bantu program SPSS 

dengan ketentuan atau hasil uji berdasarkan kriteria: 

a. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika tidak tolak 

Ho. Jika sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

berarti Ho ditolak.  

b. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel  berikut: 

      Tabel 14 
Tests of Normality 

 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

pr_guru_qh .129 54 .026 .961 54 .078 

Motivasi .164 54 .001 .947 54 .018 

hasil_blj .211 54 .000 .888 54 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Dari hasil uji normalitas data yang tercantum di atas tampak bahwa nilai  

Lhitung untuk  setiap variabel kurang dari L0,05 berarti pada taraf 5% hipotesis nol 

untuk setiap variabel di terima yakni: variabel profesional guru 0,025 < 0,05, pada 

variabel motivasi belajar 0,001<0,05, dan variabel hasil belajar 0,000<0,05. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa data dari variabel di atas berdistribusi 

normal, artinya teknik analisis jalur dapat digunakan untuk menguji hipotesis 

tentang hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya.  

2. Uji Homogenitas 

Pengujian prasyarat kedua adalah uji homogenitas, yaitu pengujian 

mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji 

homogenitas yang akan diuji menggunakan uji homogenitas variasi yang 

digunakan untuk membandingkan kedua buah variabel bebas.  

Kompetensi profesional guru Qur‟an Hadits (X1), motivasi belajar (X2), 

dan hasil belajar (Y), dilakukan dengan menggunakan uji-F. dengan ketentuan 

Fhitung  <  Ftabel  maka varians dan kelompok tersebut homogen. 

Dalam apliksi pengujianya peneliti menggunakan rumus di atas dalam 

aplikasi program SPSS dengan criteria uji apabila nilai Γ lebih kecil dari atau 
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sama dengan 0 dari tingkat 𝛼 (0,05) yang ditentukan, maka skor-skor pada 

variabel tersebut menyebar secara homogen. Untuk lebih lengkapnya berikut hasil 

uji homogenitas dengan menggunakan program SPSS: 

     Tabel 15 

Test of Homogeneity of Variances 
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

pr_guru_qh 3.160 11 41 .004 

motivasi 3.187 11 41 .003 

Berdasarkan hasil uji homogenitas tersebut, didapatkan bahwa nilai Γ lebih 

kecil dari 𝛼 (0,05) yaitu 0,004 dan 0,000. Dari hasil tersebut diketahui bahwa data 

atau skor-skor pada variabel tersebut menyebar secara homogen. Dengan 

demikian dapat disimpulkan pengujian homogenitas tersebut skornya homogen. 

Oleh sebab itu penggunaan statistic parametris untuk pengujian hipotesi dapat 

dilanjutkan.   

C. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan adalah “adanya hubungan antara Kompetensi 

profesional guru Qur‟an Hadits dan motivasi belajar terhadap hasil belajar di MA 

Nurul Ulum Tulungagung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu”. Untuk melakukan 

pengujian hipotesis ini dilakukan dengan analisis korelasi product moment, untuk 

mengetahui keeratan hubungan antar tiga variabel yaitu: variabel Kompetensi 

profesional guru Qur‟an Hadits (X1), variabel motivasi belajar (X2), variabel hasil 

belajar (Y).  

Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada tingkat 

koefisien korelasi product moment pada tabel berikut: 
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Tabel 16 

Katagori tingkat keeratan hubungan 

 

Interval Koefesien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 - 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 0,100 

          Sangat Rendah 

          Rendah 

          Sedang 

         Kuat 

         Sangat kuat
2
 

 

Dalam pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan dua cara pengujian 

yaitu pengujian dengan aplikasi SPSS dan dengan cara manual. Berdasarkan hasil 

perhitungan korelasi product moment yang dalam perhitungannya dapat terlihat di 

bawah ini: 

1. Hubungan antara Kompetensi Profesional Guru Qur‟an Hadits dengan Hasil 

belajar 

 

 

Tabel 17 

Korelasi antara Kompetensi profesional guru Qur‟an Hadits (X1) dengan Hasil 

Belajar (Y) 

Selanjutnya hasil perhitungan koefisien korelasi yang dilakukan melalui 

aplikasi program SPSS. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai  Γ lebih 

besar (>) dari nilai 𝛼 tertentu maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini di 

tolak, artinya tidak terdapat hubungan yang berarti antara variabel professional 

guru Qur‟an Hadits dengan hasil belajar. Sebaliknya apabila nilai Γ lebih kecil (<) 

                                                             
2
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: 

CV. Alfabeta, 2012), Hlm 257 

Correlations 

 pr_guru_qh hasil_blj 

pr_guru_qh Pearson Correlation 1 .312
*
 

Sig. (2-tailed)  .021 

N 54 54 

hasil_blj Pearson Correlation .312
*
 1 

Sig. (2-tailed) .021  
N 54 54 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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dari nilai 𝛼 tentu hipotesis dalam penelitian ini diterima, artinya terdapat 

hubungan yang berarti antara variabel profesional guru Qur‟an Hadits dengan 

hasil belajar. 

Hasil belajar korelasi dengan program SPSS pada tabel diketahui bahwa 

nilai  Γ lebih kecil dari pada 𝛼 yang digunakan yaitu (0,05) yaitu: 0,021<0,05, 

dengan sig 2-tailed. Berarti terdapat hubungan yang berarti antar variabel 

profesional guru Qur‟an Hadits dengan hasil belajar dengan kekuatan hubungan 

sebesar 0,312, terdapat pada koefisien rendah. Hal ini berarti apabila rendahnya 

tingkat Kompetensi profesional guru Qur‟an Hadits akan di ikuti dengan 

rendahnya hasil belajar siswa, begitu pula sebaliknya tingginya tingkat 

Kompetensi  profesional guru Qur‟an Hadits akan di ikuti pula dengan tingginya 

hasil belajar siswa. 

2. Hubungan antara Motivasi Belajar Siswa dengan Hasil Belajar  

 

Tabel 18 

Korelasi antara motivasi belajar (X2) dengan hasil belajar (Y) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya hasil perhitungan koefisien korelasi yang dilakukan melalui 

aplikasi program SPSS. Kriteria yang digunakan adalah nilai Γ lebih > dari nilai 𝛼 

tertentu  maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini di tolak, artinya tidak 

terdapat hubungan yang berarti antara variabel motivasi belajar dengan hasil 

belajar. Sebaliknya apabila nilai Γ lebih kecil (<) dari nilai 𝛼 tentu hipotesis dalam 

Correlations 

 motivasi hasil_blj 

Motivasi Pearson Correlation 1 .306
*
 

Sig. (2-tailed)  .024 

N 54 54 

hasil_blj Pearson Correlation .306
*
 1 

Sig. (2-tailed) .024  

N 54 54 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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penelitian ini diterima, artinya terdapat hubungan yang berarti antara variabel 

motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. 

 Hasil belajar korelasi dengan program SPSS pada tabel diketahui bahwa 

nilai  Γ lebih kecil dari pada 𝛼 yang digunakan yaitu (0,05) yaitu: 0,024<0,05, 

dengan sig 2-tailed. Berarti terdapat hubungan yang berarti antar variabel motivasi 

belajar dengan hasil belajar dengan kekuatan hubungan sebesar 0,306, terdapat 

pada koefisien rendah. Hal ini berarti apabila rendahnya tingkat motivasi belajar 

akan di ikuti dengan rendahnya hasil belajar siswa, begitu pula sebaliknya 

tingginya tingkat motivasi siswa akan di ikuti pula dengan tingginya hasil belajar 

siswa. 

3. Hubungan antara Kompetensi Profesional Guru Qur‟an Hadits (X1), dan 

Motivasi Belajar (X2) dengan Hasil Belajar Siswa (Y). 

 

Tabel 19 

Korelasi Gabungan dua Variabel X1&X2 dengan Y 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya hasil perhitungan koefisien korelasi yang dilakukan melalui 

aplikasi program SPSS. Kriteria yang digunakan adalah nilai Γ lebih > dari nilai 𝛼 

tertentu  maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini di tolak, artinya tidak 

terdapat hubungan yang berarti antara variabel motivasi belajar dengan hasil 

belajar. Sebaliknya apabila nilai Γ lebih kecil (<) dari nilai 𝛼 tentu hipotesis dalam 

penelitian ini diterima, artinya terdapat hubungan yang berarti antara variabel 

Correlations 

 X2 hasil_blj 

X2 Pearson Correlation 1 .468
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 54 54 

hasil_blj Pearson Correlation .468
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 54 54 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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kompetensi profesional guru Qur‟an Hadits dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar siswa. 

 Hasil belajar korelasi dengan program SPSS pada tabel diketahui bahwa 

nilai  Γ lebih kecil dari pada 𝛼 yang digunakan yaitu (0,05) yaitu: 0,000<0,05, 

dengan sig 2-tailed. Berarti terdapat hubungan yang berarti antar variabel motivasi 

belajar dengan hasil belajar dengan kekuatan hubungan sebesar 0,468, terdapat 

pada koefisien sedang. Hal ini berarti tingkat profesional guru Qur‟an Hadits dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar, yang ada di MA Nurul Ulum tergolong 

cukup. Jadi kompetensi profesional guru Qur‟an Hadits dan motivasi belajar 

cukup mengikuti tingkat tingginya hasil belajar siswa. 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian  

Penelitian ini dimaksut untuk mengetahui tantang hubungan atau korelasi 

antara kompetensi profesional guru Qur „an Hadits dan motivasi belajar terhadap 

hasil belajar siswa di MA Nurul Ulum Tulungagung Kec. Gading Rejo Kab. 

Pringsewu. Dari data di atas maka akan dibahas hasil penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil hitung hubungan kompetensi professional guru Qur‟an Hadits 

dan hasil belajar siswa diperoleh nilai korelasi hubungan sebesar 0,312 atau 

sama dengan 9,73%.  

Dari hasil tersebut jika dilihat dari tingkat keeratan hubungan terletak 

pada interval 0,20-0,399 yakni tingkat hubungannya rendah. Jadi  

kompetensi profesional guru Qur‟an Hadits di MA Nurul Ulum masih 

tergolong rendah.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional Guru Qur‟an 

Hadits memberikan distribusi yang rendah terhadap hasil belajar siswa 

yakni sebesar 9,73%, sedangkan 90,27% dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti : 

a. Faktor-faktor yang berasal dari dirinya sendiri  

b. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan 
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c. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga 

d. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat. 

 

2. Dari hasil hitung hubungan motivasi belajar dan hasil belajar siswa 

diperoleh nilai korelasi hubungan sebesar 0,306 atau sama dengan 9,36%. 

Dari hasil tersebut jika dilihat dari tingkat keeratan hubungan terletak 

pada interval 0,20-0,399 yakni tingkat hubungannya rendah. Jadi  motivasi 

belajar siswa di MA Nurul Ulum masih tergolong rendah.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa memberikan 

distribusi yang rendah terhadap hasil belajar siswa yakni sebesar 9,36%, 

sedangkan 90,64% dipengaruhi oleh faktor lain seperti : 

e. Faktor-faktor yang berasal dari dirinya sendiri  

f. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan 

g. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga 

h. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat. 

 

3. Dari hasil hitung hubungan kompetensi professional guru Qur‟an Hadits 

dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa diperoleh nilai korelasi 

hubungan sebesar 0,468 atau sama dengan 21,90%. 

Dari hasil tersebut jika dilihat dari tingkat keeratan hubungan terletak 

pada interval 0,40-0,599 yakni tingkat hubungannya sedang. Jadi 

kompetensi professional guru Qur‟an Hadits dan motivasi belajar terhadap 

hasil belajar siswa, masih tergolong sedang.  

Jadi disimpulkan bahwa kompetensi profesional Guru Qur‟an Hadits 

dan motivasi belajar memberikan kontribusi sedang terhadap hasil belajar 

siswa yakni  sebesar 21,90. Sedangkan 78,1% di pengaruhi oleh faktor-

faktor lain seperti: 

a. Faktor-faktor yang berasal dari dirinya sendiri  

b. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan 

c. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga 

d. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat. 




