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BAB IV 

PENGAYAAN DAN ANALISIS DATA 

 

 

A. Gambaran Umum MTs Nurul Iman 

 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman adalah salah satu Sekolah 

Menengah Pertama Swasta di bawah naungan Kementerian Agama  yang 

berada di Kasui Way Kanan Lampung, berdiri pada tahun 2002. Sekolah ini 

berada di Jalan Ak.Gani No.50 desa Tanjung Bulan kecamatan Kasui 

kabupaten Way Kanan, provinsi Lampung.
1 

Ibu Hanik Lutfiyah, S.Pd.I adalah pimpinan Madrasah Tsanawiyah 

Nurul Iman yang sedang memimpin sampai saat ini. Dibawah  

kepemimpinannya Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman banyak mengalami 

perubahan terutama pada penataan sarana prasarana. Halaman sekolah yang 

biasanya banjir kalau musim hujan tiba, sekarang bebas banjir. Dengan 

adanya parit resapan bisa mengalirkan air hujan tersebut. Halaman sekolah 

sudah diperluas. Anak-anak bisa bermain atau berolah raga dengan cukup 

nyaman. Sarana ibadah sudah ada berupa Mushalla yang cukup memadai 

untuk kegiatan keagamaan termasuk shalat zuhur dan Ashar. Penambahan 

ruang kelas terus berlangsung, saat ini sedang proses pengadaan untuk 

penambahan ruang kelas. Mudah-mudahan segera selesai sehingga anak-anak 

bisa belajar di pagi hari. Beliau ingin menjadikan Madrasah Tsanawiyah 

Nurul Iman ini menjadi Sekolah Hijau (Green School)  ini direalisasikan 

                                                 
1 
MTs Nurul Iman, Profil MTs Nurul Iman, (Tanjung Bulan: MTs Nurul Iman, 2014), 1 
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dengan penanaman pepohonan, dan bunga dan bisa bersaing dengan Sekolah-

Sekolah Swasta lainnya khususnya di Way Kanan. 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman berdiri diatas tanah seluas 1000 m
2
  

dengan luas bangunan 7 x 8 x 8 = 448  M2m
2
, dengan status tanah  milik 

Yayasan. Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman memiliki 11 ruang kelas, 1 ruang 

guru, 1 ruang TU, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang lab. Komputer, kantin, dan 

toilet untuk siswa, toilet untuk guru, dan  toilet untuk kepala sekolah. saat ini 

sedang finishing pembangunan 3 ruang kelas baru di lantai dua. diperkirakan 

akan selesai dalam waktu 1 bulan lagi. Staf pengajar terdiri dari 17 orang guru 

honorer, dan 2 orang  tenaga TU. jumlah rombel sebanyak 5 rombel, masing-

masing kelas VII sebayak 2 rombel. Kelas VIII 2 rombel dan kelas IX 

sebanyak 1 rombel.2 

 

B. Struktur Organisasi  MTs Nurul Iman 

Struktur organisasi sangat penting bagi sebuah organisasi untuk 

menunjukkan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi, bagian-bagian 

maupun tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda-beda dalam 

suatu organisasi, yang merupakan suatu keharusan bagi suatu lembaga 

organisasi.  

Untuk menunjang lancarnya pelaksanaan pengelolaan MTs Nurul Iman 

diperlukan adanya suatu kelompok kerja. Kelompok kerja ini pada dasarnya 

membantu Kepala Sekolah dalam pelaksanaan tugas, mengelola MTs Nurul 

                                                 
2 
Ibid., 3 
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Iman kearah yang diharapkan berdasarkan kurikulum dan tujuan pendidikan. 

Seperti yang terlihat gambar struktur organisasi di bawah ini :3 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi MTs Nurul Iman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

C. Tugas dan Wewenang  

 1.   Komite Madrasah4 

                                                 
3 
Opcit., 4 

4 
MTs Nurul Iman, Program Tahunan MTs Nurul Iman, (Tanjung Bulan: MTs Nurul Iman, 

2014),7 
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   Komite Madrasah mempunyai tugas meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam dunia pendidikan serta menciptakan suasana dan 

kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.  

 2.   Kepala Madrasah 

     Kepala Madrasah mempunyai tugas: memimpin pelaksanaan 

seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu diantaranya : 

 Mengatur penyelenggaraan urusan pendidikan dan pengajaran sekolah;  

 Mengatur penyelenggaraan urusan tata usaha sekolah;  

 Mengatur penyelenggaraan urusan kepegawaian; 

 Mengatur penyelenggaraan urusan keuangan sekolah;  

 Mengatur penyelenggaraan sarana dan peralatan sekolah; 

 Mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangga sekolah;.  

 Mengatur penyelenggaraan urusan perpustakaan;  

 Mengatur pembinaan kesiswaan; 

 Membina hubungan antara pimpinan, guru dan murid; 

 Menyelenggarakan hubungan orang tua murid dan siswa; 

 Melakukan pengendalian pelaksanaan seluruh kegiatan di sekolah; 

 3.   Wakil Kepala Madrasah 

Wakil kepala Madrasah bertugas membantu kepala madrasah 

dalam melaksanakan tugasnya. 

 4.  Urusan Tata Usaha  
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Tata Usaha mempunyai tugas : Melaksanakan tata usaha dan 

rumah tangga sekolah termasuk perpustakaan, serta tugas-tugas lainnya 

yang bersifat pelayanan terhadap pendidikan. 

       Uraian Pekerjaan : 

 Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk / keluar; 

 Melakukan pengetikan dan penggandaan; 

 Mengkoreksi surat-surat yang selesai diketik; 

 Mengatur, memelihara dan mengamankan arsip; 

 Menghimpun peraturan perundang-undangan, surat keputusan, 

intruksi dan edaran; 

 Menyusun rencana kebutuhan kantor atau sekolah termasuk 

laboratorium, perpustakaan; 

 Menyiapkan kebutuhan  perlengkapan sekolah atau kantor, 

laboratorium, perpustakaan; 

 Mengatur penggunaan dan pemeliharaan alat pelajaran atau peraga 

tiap bidang study dan alat olah raga; 

 Membuat daftar inventaris ruang (DIR) sekolah, perpustakaan; 

 Melakukan pemeliharaan terhadap barang-barang inventaris sekolah; 

 Mengelola kuangan  yang dibayar oleh siswa. 

 

 5.   Bidang kurikulum 

 Menyusun jadwal kegiatan;  

 Menyusun pembagian tugas mengajar guru; 
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 Menyusun jadwal pelajaran; 

 Menyusun evaluasi belajar; 

 Menyusun laporan pelaksanaan pengajaran secara berkala; 

 Pembinaan administrasi guru; 

      Melaksanakan koordinasi kerja dengan wali kelas guru; 

 Mengkoordinir buku-buku pegangan guru; 

 6.  Bidang Kesiswaan  

 Menyusun program pembinaan siswa / OSIS; 

 Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan 

siswa atau osis; 

 Membimbing pelaksanaan upacara hari Senin dan upacara-upacara 

lainnya;  

 Pengecekan pelaksanaan tata tertib sekolah;  

 Pengecekan absen siswa dan penyelesaiannya;  

 Mengatur pembinaan kelas. 

1.  Bidang Humas 

Bertanggung jawab kepada hubungan dengan masyarakat untuk 

mendukung proses pengembangan lembaga pendidikan masyarakat. 

2. Wali Kelas / Guru Kelas 

 Anggota bimbingan dan penyuluhan bagi kelas; 

 Penyusunan lapangan keadaan kelas pada akhir tahun;. 

 Pencatatan jumlah kehadiran siswa baik mingguan atau bulanan; 

 Meneliti absen siswa dan agenda kelas; 
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 Menyusun alamat siswa bagi kelasnya masing-masing; 

 Membimbing pelaksanaan 5 K bagi kelasnya; 

 Mengisi buku leger dan raport; 

 Membagi raport, mengumpulkan dan mengamankan; 

 Mengisi buku pribadi siswa; 

 Mengadakan komunikasi dengan orang tua siswa; 

 Membantu kelancaran pembayaran keuangan;  

 Membina belajar kelompok siswa;  

 Pembuatan catatan khusus tentang siswa. 

 

D.  Visi dan Misi 

 1.  Visi 

”Terdidik dan Berprestasi Berdasarkan IMTAQ”. 

2. Misi 

a. Mewujudkan pengembangan kurikulum adaftif dan proaktif. 

b. Mewujudkan pengembangan silabus berkarakter. 

c. Mewujudkan pengembangan RPP berkarakter. 

d. Mewujudkan proses pembelajaran efektif dan efisien. 

e. Mewujudkan lulusan yang kompetitif. 

f. Mewujudkan pengembangan kegiatan bidang akademik yang 

kompetitif. 

g. Mewujudkan pengembangan kegiatan kesenian yang tangguh. 
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h. Mewujudkan pengembangan kegiatan bidang budi pekerti dan disiplin 

tinggi. 

i. Mewujudkan nilai akademik dan non akademik yang tinggi.5 

 

E.   Data Guru, Tenaga Pendukung, dan Siswa 

Untuk melihat data Guru di MTs Nurul Iman, dapat dilihat pada tabel 

4.1 dibawah ini;6 

Tabel 4.1. 

Keadaan Guru MTs Nurul Iman 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah guru di 

MTs Nurul Iman sebanyak 17 orang; terdiri dari Guru Tetap sebanyak 17 

orang.  

Untuk melihat data Tenaga Pendukung Berdasarkan Status dan Jenis 

Kelamin di MTs Nurul Iman, dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini;7 

                                                 
5 
Ibid., 13 

6 
MTs Nurul Iman, Profil MTs Nurul Iman, (Tanjung Bulan: MTs Nurul Iman, 2014), 9 

 

No. 
Tingkat 

Pendidikan  

Jumlah dan Status Guru 
Jumlah 

GT 
GTT/Guru 

Bantu 

L P L P  

1 S2 - - - - - 

2 S1/D4     9 5 - - 14 

3 D3/Sarmud - - - -  

4 D2 - - - - - 

5 D1 - - -  - 

6 SMA/Sederajad 2 1 - - 3 

Jumlah 2 12 - - 17 
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Tabel  4.2. 

Tenaga Pendukung di MTs Nurul Iman 

   

 

Untuk melihat data Guru di MTs Nurul Iman, dapat dilihat pada tabel 

4.3 dibawah ini; 

Tabel  4.3. 

Data Siswa Tiga Tahun Terakhir Berdasarkan Kelas 

 

Tahun 

Pelajaran 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah 

(Kelas VII 

+ VIII + 

IX) 

L P Jml 

Rombel 

L P Jml 

Rombel 

L P Jml 

Rombel 

2010/2011 20 16 2 21 18 2 28 11 2 114 

2011/2012 22 16 2 28 23 2 24 20 2 134 

2014/2015 21 17 2 21 12 2 19 16 1 106 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa jumlah siswa 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman pada tahun pelajaran 2010/2011 sebanyak 

                                                                                                                                      
7 
Ibid., 25 

 

No 
Tenaga Pendukung 

Jumlah Tenaga Pendukung dan Kualifikasi 

Pendidikannya 

Jumlah Tenaga 

Pendukung Berdasarkan 

Status dan Jenis Kelamin 

SMP SMA D1 D2 D3 S1 
PNS Honorer 

L P L P 

1 Tata Usaha - 1 - - - 1 - - 1 1 

2 Perpustakaan - 1 - - - - - - - 1 

3 Laboratorium IPA - - - - - - - -  - 

4 
Teknisi Lab. 

Komputer 
- - - - - 1 - - - 1 

5 Lab. Bahasa - - - - - 1 - - - 1 

6 PTD - - - - - - - - - - 

7 Penjaga Sekolah 1 - - - - - - - 1 - 

8 Kantin - 1 - - - - - - - 1 

9 Tukang Kebun - - - - - - - - - - 

Jumlah 1 3 - - - 3 - - 2 5 
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114 orang, jumlah siswa pada tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 134 orang, 

dan jumlah siswa pada tahun pelajaran 2014/2015 sebanyak 106 orang. 

 

F.   Sarana Prasarana Sekolah  

Sarana dan prasarana menyangkut fisik material yang diperlukan guna 

menunjang kegiatan sekolah, dalam kenyataan hampir semua kegiatan sekolah 

memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, memang diakui bahwa 

setiap sekolah tidak akan terlepas dari prasarana, bahkan untuk pengadaan, 

pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah perlu dana. Suatu sekolah dapat 

berlangsung atau berjalan dengan baik dengan lancar, bila pengelolaan sarana 

dan prasarana itu baik. 

Penunjang sarana prasarana MTs Nurul Iman, yaitu: 

Tabel 4.4. 

  Sarana Prasarana Sekolah8 

 

Jenis Ruangan 

Jumlah 

Ruang 

Ukuran 

m
2
 

Kondisi  

Total Baik Sedang Rusak 

Berat 

Kepala Sekolah 1 8x9 1 - - 1 

Wakil Kepala Sekolah 1 8x9 1 - - 1 

Guru 1 5x9 1 - - 1 

Tata Usaha 1 8x9 1 - - 1 

Kelas/Teori 12 7x9 12 - - 5 

Laboratorium IPA 1 9x15 1 - - - 

Perpustakaan 1 8X12 1 - - 1 

 

Jenis Ruangan 

Jumlah 

Ruang 

Ukuran 

m
2
 

Kondisi  

Total Baik Sedang Rusak 

Berat 

Bimbingan Konseling - - - - - - 

Multimedia - - - - - - 

UKS/PMR 1 8x9 1 - - 1 

OSIS 1 2x3 1 - - 1 

                                                 
8 
Opcit., 15 
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Kantin Sekolah 1 3x4 - 1 - 1 

WC Guru 2 2x4 1 - - 1 

WC Siswa 4 2x4 6 - - 6 

Ibadah - - - - - - 

Ganti - - - - - - 

Rumah Pompa - - - - - - 

Lapangan Olah Raga       

a. Bola Volly - - - - - - 

b. Bola Kaki - - - - - - 

c. Bulu Tangkis - - - - - - 

d. Takraw - - - - - - 

Kesenian 1 7x7 - - - 1 

Bangsal Kendaraan - - - - - - 

Pos Jaga 1 2x3 - - - 1 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa keadaan sarana 

prasarana MTs Nurul Iman cukup baik, artinya sarana prasarana dapat 

mendukung sarana belajar mengajar.  

 
 

G. Deskripsi Penelitian 

G.1.  Variabel dan Pengukurannya 

1.  Pengertian Variabel 

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati 

Variabel penelitian dapat dibedakan menurut kedudukan dan jenisnya 

yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Ada dua variabel dalam 

penelitian ini, yaitu:9 

a.   Variabel bebas (variable independent); 

 

Variabel bebas adalah: 

 

                                                 
9
 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: CV. Alpabeta, 2005), 3 
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“Variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel 

dependent (variabel terikat). Jadi variabel independent adalah variabel 

yang mempengaruhi ”.   

 

Ada 2 (dua) variabel independent, yaitu: Kompetensi guru (X1), Power 

Point (X2), dan disiplin belajar (X3). 

b.   Variabel terikat (variable dependent); 

   

Variabel tidak bebas adalah: 

 

“Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas”.10  

 

Ada 1 (satu) variabel dependent, yaitu: Hasil Belajar Fiqih  (Y). 

 

2.  Pengukuran Variabel  

 

Dalam penelitian yang mempelajari kontribusi terdapat variabel 

penyebab (X) atau variabel bebas dan variabel akibat (Y) atau variabel 

terikat. Oleh karena itu pada penelitian ini dilibatkan beberapa variabel 

penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel 

terikat dengan definisi operasional, indikator, skala pengukuran, dan 

simbol masing-masing variasi sebagai berikut : 

a.   Variabel Bebas: Kompetensi guru 

1) Definisi operasional: Kompetensi guru adalah kemampuan seorang 

guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara 

bertanggung jawab dan layak. Jadi kompetensi guru dapat diartikan 

sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan 

profesi keguruannya. 

                                                 
10 

Ibid. 
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b. Indikator: a) Kompetensi Pedagogik, b) Kompetensi Kepribadian, 

c) Kompetensi Sosia, dan d) Kompetensi Profesional. 

c. Skala pengukuran: Skala Ordinal. 

d. Simbol : X1. 

b.   Variabel Bebas: Power Point 

1) Definisi operasional: Power Point adalah sebuah program 

pendekatan presentasi dengan menggunakan sistem grafik dan 

gambar dengan cara menampilkan slide yang disertai penjelasan 

secara lisan dari topik-topik tertentu. 

2) Indikator:  a) Mudah dibaca, b) Judul yang jelas pada setiap Slide, 

c) Background yang sederhana, d) Sertakan Gambar, e) Tuliskan 

intinya saja, f) Gunakan Animasi, g) Nyambung, h) Jangan terlalu 

banyak slide, i) Berbicara yang jelas, j) Beri kesempatan untuk 

bertanya, dan k) Future Follow Up. 

3) Skala pengukuran: Skala Ordinal. 

4) Simbol : X2. 

c. Variabel Bebas: Disiplin belajar 

1) Definisi operasional: kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma - norma 

sosial yang berlaku. 

2)  Indikator: a) Perilaku, b) kepekaan, c) sikap mental, d) 

pemahaman, e) tertib, f) kesadaran, g) kesediaan, h) tanggung 

jawab, i) semangat, j)  berusaha, k) tepat waktu, l) berpakaian rapi, 
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m) bahan dan peralatan, n) memuaskan, dan o)menyelesaikan 

pekerjaan. 

3) Skala pengukuran: Skala Ordinal. 

4) Simbol: X3. 

d.   Variabel Bebas: Hasil belajar Fiqih  

1) Definisi operasional: Hasil belajar Pendidikan Agama adalah hasil 

yang dicapai oleh siswa selama berlangsungnya proses belajar 

mengajar dalam jangka waktu tertentu. Umumnya prestasi belajar 

dalam sekolah berbentuk pemberian nilai (angka) dari guru kepada 

siswa sebagai indikasi sejauh mana siswa telah menguasai materi 

pelajaran yang disampaikannya, biasanya prestasi belajar ini 

dinyatakan dengan angka, huruf atau kalimat yang dihimpun dalam 

buku raport. 

2) Indikator : skor yang diperoleh dari hasil tes. 

3) Ketentuan nilai sebagai berikut : 

Nilai 8,0-9,0 lebih : Amat baik 

Nilai 7,0-7,9 : Baik 

Nilai 6,0-6,9 : Cukup 

Nilai 6,0 : Kurang 

4) Skala pengukuran : Skala interval 

5) Simbol : Y 
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G.2. Karakteristik Responden 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi guru, Power Point, 

dan disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Fiqih 

semester Genap di MTs Nurul Iman Tahun Pelajaran 2014/2015, maka 

dilakukan penelitian dengan menyebarkan angket atau kuesioner sebanyak 52 

responden. Jumlah kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 52 eksemplar. 

Setelah dilakukan verifikasi, dari 52 kuesioner yang terkumpul ternyata semua 

item pertanyaan-pertanyaan diisi dengan lengkap. Dengan demikian kuesioner 

yang berjumlah 52 eksemplar seluruhnya dapat diolah. Berikut ini adalah 

tabel-tabel yang disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai 

komposisi responden.  

Untuk mengetahui keadaan responden  berdasarkan usia dapat dilihat 

pada tabel 5.1 di bawah ini: 

Tabel 5.1. 

Keadaan Responden Berdasarkan Usia 

No. 
Usia 

(tahun) 

Jumlah 

(orang) 

Prosentase 

(%) 

1. 

2. 

3. 

12 s/d 13 

14 s/d 15 

16 s/d 17 

5 

41 

6 

9,62 

78,85 

11,g53 

Total 52 100 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

 

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dapat dijelaskan bahwa usia responden 

antara 12 sampai dengan 13 tahun sebanyak 5 orang (9,62%), usia responden 

antara 14 sampai dengan 15 tahun sebanyak 41 orang (78,85%), dan usia 
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responden antara 14 sampai dengan 15 tahun sebanyak 6 orang (11,53%). Hal 

ini menunjukkan keadaan usia responden masih usia pra remaja. 

Jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini: 

 

Tabel 5.2. 

Keadaan Responden  Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. 

 

Jenis Kelamin Jumlah 

(orang) 

Prosentase 

(%) 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan 

28 

24 

53,85 

46,15 

Total 52 100 

           Sumber: Data Primer Diolah, 2012 

  

 

Berdasarkan pada tabel 5.2 di atas dapat dijelaskan bahwa responden  

terdiri dari  jenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang (53,85%) dan jenis 

kelamin perempuan sebanyak 24 orang (46,15%). Hal ini menunjukkan bahwa  

antara responden jenis kelamin perempuan dengan laki-laki adalah sebanding.   

 

H. Analisis Penelitian 

H.1.  Diskripsi Data 

Diskripsi hasil penelitian ini didasarkan pada skor dari kuesioner yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi guru, Power Point, dan 

disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih 

semester Genap di MTs Nurul Iman Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 52 responden yang 

merupakan siswa MTs Nurul Iman tahun Pelajaran 2014/2015. Data hasil 
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penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel bebas, yaitu kompetensi guru (X1), 

Power Point (X2), dan disiplin belajar (X3) serta 1 (satu) variabel terikat yaitu 

hasil belajar siswa (Y). 

Deskripsi data yang disajikan dalam penelitian ini meliputi harga 

rerata/mean (M), modus (Mo), median (Me) dan standar deviasi (SDi). Mean 

merupakan rata-rata, modus adalah nilai variabel yang mempunyai frekuensi 

tinggi dalam distribusi. Median adalah suatu nilai yang membatasi 50% dari 

frekuensi sebelah atas dan 50% dari frekuensi distribusi sebelah bawah, 

stándar deviasi adalah akar varians. Disamping itu disajikan tabel distribusi 

frekuensi, histogram dari frekuensi variabel serta piec hart dari kecenderungan 

variabel. 

Berikut hasil pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan 

bantuan software SPSS 20.0  for windows: 

1.   Variabel Kompetensi Guru 

Kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan 

layak. Jadi kompetensi guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan 

kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan angket yang diberikan kepada siswa MTs 

Nurul Iman tahun Pelajaran 2014/2015. Penilaian menggunakan Skala 

Likert dengan 5 alternatif jawaban dimana 5 untuk skor tertinggi dan 1 

untuk skor terendah. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang disebar kepada 

52 responden menunjukkan bahwa variabel kompetensi guru diperoleh 

skor tertinggi sebesar 70 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai (5 x 15) 

= 75 dan skor terendah sebesar 63 dari skor terendah yang mungkin 

dicapai (1 x 15) = 15. Hasil analisis diperoleh nilai rerata (mean) sebesar 

67,5577, nilai tengah (median) sebesar 68; modus (mode) sebesar 68; dan 

standar deviasi sebesar 2,12744. Untuk menentukan jumlah kelas interval 

digunakan rumus K = 1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah populasi yang 

diteliti yaitu sejumlah 52 responden. 

K = 1 + 3,3 log 52 

K = 1 + 3,3 (1,72) 

K = 1 + 5,66 

K = 6,66 dibulatkan menjadi K = 7 

Kelas interval yang diperoleh sebanyak 7 kelas interval disajikan 

dalam tabel 5.3. Rentang data adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil 

(70- 63) = 7. Panjang kelas didapatkan dari rentang dibagi dengan jumlah 

kelas (7 : 7) = 1. 

 

Tabel 5.3. 

Distribusi Frekuensi Variabel Kompetensi Guru 

No Interval Frekwensi Prosentase Komulatif 

Prosentase 

1 60-61 0 0 0 

2 62-63 4 7,69 7,69 

3 64-65 6 11,54 19,23 

4 66-67 9 17,31 36,54 
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5 68-69 22 42,31 78,85 

6 70-71 11 21,15 100 

7 72-73 0 0  

Total 52 100  

Sumber : Data primer yang diolah, 2015 

 

 

Berdasarkan tabel 5.3, dibuat histogram yang disajikan dalam 

gambar 5.1 berikut ini: 

Gambar 5.1. 

Histogram Variabel Kompetensi Guru 

 

Sumber : Output SPSS 20.0, 2015 

 

 

Perbandingan rerata observasi dengan rerata skor ideal dapat 

digunakan untuk mengetahui kecenderungan skor variabel yang dimaksud. 

Dari data yang diperoleh dapat diklasifikasikan menjadi empat tingkat 

kategori kompetensi guru yaitu, tinggi, cukup, kurang, rendah dengan 

perhitungan nilai Mean ideal (Mi) = 1/2 (75 + 15) = 45, dan Standar 
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Deviasi ideal (SDi) = 1/6 (75-15) = 10. Batas skor teratas 70 dan batas 

skor terendah 63. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut: 

 

Tabel 5.4. 

Kategori Kecenderungan Variabel Kompetensi Guru 

No Kategori Interval Frekuensi Prosentase 

1 Tinggi > 67 19 63,45 

2 Cukup 56-66 33 36,54 

3 Kurang 45-55 0 0 

4 Rendah <  45 0 0 

Total 52 100 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2015 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui kompetensi guru pada 

kategori cukup sebanyak 36,54% dan tinggi sebanyak 63,45%. 

 

2.  Variabel Power Point 

Media Power Point adalah sebuah program pendekatan presentasi 

dengan menggunakan sistem grafik dan gambar dengan cara menampilkan 

slide yang disertai penjelasan secara lisan dari topik-topik tertentu. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan angket yang diberikan kepada 

siswa MTs Nurul Iman tahun Pelajaran 2014/2015. Penilaian 

menggunakan Skala Likert dengan 5 alternatif jawaban dimana 5 untuk 

skor tertinggi dan 1 untuk skor terendah. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang disebar kepada 

52 responden menunjukkan bahwa variabel Power Point diperoleh skor 

tertinggi sebesar 70 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai (5 x 15) = 75 
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dan skor terendah sebesar 61 dari skor terendah yang mungkin dicapai (1 x 

15) = 15. Hasil analisis diperoleh nilai rerata (mean) sebesar 67,4615, nilai 

tengah (median) sebesar 68; modus (mode) sebesar 70; dan standar deviasi 

sebesar 2,37191. Untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan 

rumus K = 1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah populasi yang diteliti 

yaitu sejumlah 52 responden. 

K = 1 + 3,3 log 52 

K = 1 + 3,3 (1,72) 

K = 1 + 5,66 

K = 6,66 dibulatkan menjadi K = 7 

Kelas interval yang diperoleh sebanyak 7 kelas interval disajikan 

dalam tabel 5.5. Rentang data adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil 

(70 - 61) = 9. Panjang kelas didapatkan dari rentang dibagi dengan jumlah 

kelas (9 : 7) = 1,3 dan dibulatkan menjadi 1. 

 

Tabel 5.5. 

Distribusi Frekuensi Variabel Power Point 

No Interval Frekwensi Prosentase Komulatif 

Prosentase 

1 60-61 1 1,92 1,92 

2 62-63 2 3,84 5,76 

3 64-65 9 17,31 23,07 

4 66-67 10 19,23 42,30 

5 68-69 15 28,85 71,15 

6 70-71 15 28,85 100 

7 72-73 0 0  

Total 52 100  

Sumber : Data primer yang diolah, 2015 
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Berdasarkan tabel 5.5, dibuat histogram yang disajikan dalam 

gambar 5.2 berikut ini: 

Gambar 5.2. 

Histogram Variabel Power Point 

 

 Sumber : Output SPSS 20.0, 2015 

 

Perbandingan rerata observasi dengan rerata skor ideal dapat 

digunakan untuk mengetahui kecenderungan skor variabel yang dimaksud. 

Dari data yang diperoleh dapat diklasifikasikan menjadi empat tingkat 

kategori Power Point yaitu, tinggi, cukup, kurang, rendah dengan 

perhitungan nilai Mean ideal (Mi) = 1/2 (75 + 15) = 45, dan Standar 

Deviasi ideal (SDi) = 1/6 (75-15) = 10. Batas skor teratas 70 dan batas 

skor terendah 61. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.6. 

           Kategori Kecenderungan Variabel Media Pembelajaran Power Point 

No Kategori Interval Frekuensi Prosentase 

1 Tinggi > 67 38 73,08 
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2 Cukup 56-66 14 26,92 

3 Kurang 45-55 0 0 

4 Rendah <  45 0 0 

Total 52 100 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2015 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui Power Point pada 

kategori cukup sebanyak 26,92% dan kategori tinggi sebanyak 73,08%. 

 

3. Variabel Disiplin Belajar 

Disiplin belajar adalah kesanggupan seseorang siswa untuk 

mentaati segala peraturan sekolah sesuai dengan norma-norma pendidikan 

yang diberikan guru atau sekolah tertentu. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan angket yang diberikan kepada siswa MTs Nurul Iman tahun 

Pelajaran 2014/2015. Penilaian menggunakan Skala Likert dengan 5 

alternatif jawaban dimana 5 untuk skor tertinggi dan 1 untuk skor 

terendah. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang disebar kepada 

52 responden menunjukkan bahwa variabel disiplin belajar diperoleh skor 

tertinggi sebesar 70 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai (5 x 15) = 75 

dan skor terendah sebesar 63 dari skor terendah yang mungkin dicapai (1 x 

15) = 15. Hasil analisis diperoleh nilai rerata (mean) sebesar 68,1538, nilai 

tengah (median) sebesar 68,5; modus (mode) sebesar 70; dan standar 

deviasi sebesar 2,07113. Untuk menentukan jumlah kelas interval 



141 

 

digunakan rumus K = 1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah populasi yang 

diteliti yaitu sejumlah 52 responden. 

K = 1 + 3,3 log 52 

K = 1 + 3,3 (1,72) 

K = 1 + 5,66 

K = 6,66 dibulatkan menjadi K = 7 

Kelas interval yang diperoleh sebanyak 7 kelas interval disajikan 

dalam tabel 5.7. Rentang data adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil 

(70 - 63) = 7. Panjang kelas didapatkan dari rentang dibagi dengan jumlah 

kelas (7 : 7 ) = 1. 

Tabel 5.7. 

               Distribusi Frekuensi Variabel Disiplin Belajar 

No Interval Frekwensi Prosentase Komulatif 

Prosentase 

1 60-61 0 0 0 

2 62-63 3 5,77 5,77 

3 64-65 5 9,62 15,39 

4 66-67 4 7,69 23,08 

5 68-69 21 40,38 63,46 

6 70-71 19 36,54 100 

7 72-73 0 0  

Total 52 100  

Sumber : Data primer yang diolah, 2015 

 

Berdasarkan tabel 5.7, dibuat histogram yang disajikan dalam 

gambar 5.3 berikut ini: 

 

Gambar 5.3. 

Histogram Variabel Disiplin Belajar 



142 

 

 

 Sumber : Output SPSS 20.0, 2015 

 

Perbandingan rerata observasi dengan rerata skor ideal dapat 

digunakan untuk mengetahui kecenderungan skor variabel yang dimaksud. 

Dari data yang diperoleh dapat diklasifikasikan menjadi empat tingkat 

kategori disiplin belajar yaitu, tinggi, cukup, kurang, rendah dengan 

perhitungan nilai Mean ideal (Mi) = 1/2 (75 + 15) = 45, dan Standar 

Deviasi ideal (SDi) = 1/6 (75-15) = 10. Batas skor teratas 70 dan batas 

skor terendah 63. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.8. 

Kategori Kecenderungan Variabel Disiplin Belajar 

No Kategori Interval Frekuensi Prosentase 

1 Tinggi > 67 42 80,76 

2 Cukup 56-66 10 19,23 

3 Kurang 45-55 0 0 

4 Rendah <  45 0 0 

Total 52 100 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2015 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui disiplin belajar siswa 

pada kategori cukup sebanyak 19,23% dan kategori tinggi sebanyak 

80,76%. 

 

4. Variabel Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa selama 

berlangsungnya proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. 

Umumnya hasil belajar dalam sekolah berbentuk pemberian nilai (angka) 

dari guru kepada siswa sebagai indikasi sejauh mana siswa telah 

menguasai materi pelajaran yang disampaikannya, biasanya hasil belajar 

ini dinyatakan dengan angka, huruf atau kalimat yang dihimpun dalam 

buku raport. Variabel ini diukur dengan menggunakan nilai sebagai 

berikut : 

Nilai 8,0-9,0 lebih : Amat baik 

Nilai 7,0-7,9 : Baik 

Nilai 6,0-6,9 : Cukup 

Nilai 6,0  : Kurang 

Berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang disebar kepada 

52 responden menunjukkan bahwa variabel hasil belajar diperoleh skor 

tertinggi sebesar 90 dan skor terendah sebesar 60. Hasil analisis diperoleh 

nilai rerata (mean) sebesar 75,7692, nilai tengah (median) sebesar 75; 

modus (mode) sebesar 70; dan standar deviasi sebesar 6,95818. Untuk 

menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus K = 1 + 3,3 log n, 
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dimana „n‟ adalah jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 52 

responden. 

K = 1 + 3,3 log 52 

K = 1 + 3,3 (1,72) 

K = 1 + 5,66 

K = 6,66 dibulatkan menjadi K = 7 

Kelas interval yang diperoleh sebanyak 7 kelas interval disajikan 

dalam tabel 5.9. Rentang data adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil 

(90 - 60) = 30. Panjang kelas didapatkan dari rentang dibagi dengan 

jumlah kelas (30 : 6) = 5. 

Tabel 5.9. 

    Distribusi Frekuensi Variabel Hasil Belajar 

No Interval Frekwensi Prosentase Komulatif 

Prosentase 

1 60-65 1 1,92 1,92 

2 66-71 24 46,15 48,07 

3 72-77 3 5,77 53,84 

4 78-83 18 34,62 88,46 

5 84-89 1 1,92 90,38 

6 90-95 5 9,62 100 

7 96-100 0   

Total 52 100  

Sumber : Data primer yang diolah, 2015 

 

Berdasarkan tabel 5.9, dibuat histogram yang disajikan dalam 

gambar 5.4 berikut ini: 
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Gambar 5.4. 

                    Histogram Variabel Hasil Belajar 

 

 Sumber : Output SPSS 20.0, 2015 

 
 

Perbandingan rerata observasi dengan rerata skor ideal dapat 

digunakan untuk mengetahui kecenderungan skor variabel yang dimaksud. 

Dari data yang diperoleh dapat diklasifikasikan menjadi empat tingkat 

kategori hasil belajar yaitu: amat baik, baik, cukup, kurang. Batas skor 

teratas 90 dan batas skor terendah 60. Hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.10. 

Kategori Kecenderungan Variabel Hasil Belajar Siswa 

No Kategori Interval Frekuensi Prosentase 

1 Amak baik 80 - 100 24 46,15 

2 Baik 70 - 79 27 51,92 

3 Cukup 60 - 69 1 1,92 

4 Kurang < 60 0 0 

Total 62 100 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2015 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui hasil belajar siswa pada 

Fiqih  dengan kategori amat baik sebanyak 46,15%, baik sebanyak 

51,92%, dan cukup sebanyak 1,92%. 

 

I. Pengujian Persyaratan Analisis 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu 

dilakukan prasyarat analisis data penelitian yang akan diuji, seperti uji 

normalitas dan uji homogenitas. Adapun prasyaratnya dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Uji Normalitas  

 Uji ini dilakukan dengan menggunakan teknik Kolmogorov – 

Smirnov Goodness of Fit Test. Teknik ini digunakan karena data yang akan 

diuji berada dalam level interval (Engineering Statistics Handbook). Selain 

itu, teknik ini lebih ketat dibandingkan dengan X karena teknik ini 

memperlakukan observasi imkndividual secara terpisah sehingga tidak 

seperti X, tidak perlu kehilangan informasi karena pembuatan 

kategorisasi.11  

Suatu data dikatakan normal jika nilai p > 0.05 
12

 

Tabel 5.11 

Uji Normalitas 

 

 

                                                 
11 

G.David Garson, One-Sample Kolmogorov-Smirnou Gpadnees of fit test dalam www2. chass 

ncsu. Nesu. Edu/garson/pa765/Kolmo.htm, 2003. 51 
12 

Andi Field, Discovering Statistics Using SPSS. For Windows Adverced Fechniques for The 

Beginner. SAGE Publications, 2000), 46 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Y X1 X2 X3 

N 52 52 52 52 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 75.7692 67.5577 67.4615 68.1538 

Std. Deviation 6.95818 2.12744 2.37191 2.07113 

Most Extreme Differences Absolute .277 .217 .167 .240 

Positive .277 .125 .142 .186 

Negative -.190 -.217 -.167 -.240 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.999 1.565 1.202 1.728 

Asymp. Sig. (2-tailed) .168 .150 .111 .104 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 20.0, 2015 

 

Berdasarkan pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

dapat dijelaskan bahwa nilai p = 0,150, untuk variabel kompetensi guru 

(X1) berarti nilai p > 0,05,  nilai p = 0,111, untuk variabel Power Point 

(X2) berarti nilai p > 0,05, nilai p = 0,104 untuk variabel disiplin belajar 

(X3) berarti nilai p > 0,05, dan nilai p = 0,168 untuk variabel hasil belajar 

siswa (Y) berarti nilai p > 0,05, Hal ini menunjukkan bahwa data variabel 

kompetensi guru (X1), Power Point (X2), disiplin belajar (X3), dan hasil 

belajar siswa (Y) dapat dikatakan normal.      

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dengan diagram Pencar 

Uji normalitas, sebagai berikut:  

 

Gambar 5.5. 

 

Diagram Pencar Uji Normalitas 
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Sumber: Hasil Olahan SPSS 20.0, 2015 

 

Keterangan: Terlihat sebaran data dari variabel bergerombol di 

sekitar garis uji yang mengarah ke kanan atas, dan tidak ada data yang 

tersebar jauh dari sebaran data. Dengan demikian, data tersebut dikatakan 

normal. 

2.   Uji Homogenitas 

Pendekatan Levene biasanya akan langsung disajikan oleh SPSS 

ketika kita melakukan F-test untuk sampel yang independent. Dari nilai F-

test yang didapatkan dari F-test dibandingkan dengan Ftabel.  

Dari Output dapat dijelaskan: 

Nilai Sig. < 5% jadi Ho ditolak, artinya nilai semua  tidak homogen. 

Nilai Sig. > 5% jadi Ho ditolak, artinya nilai semua  homogen. 

Uji homogenitas dengan hasil tabel 5.12 sebagai berikut: F-test = 

0,708 dengan ρ = 0,402 dan Ftabel (n-k).(1) df: (52-3) (1) . 0,05 = 2,79,  hal 

ini berarti  F-test < Ftabel (0,708 < 2,79) dan ρ > 0,05 (0,402 > 0,05), maka 
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dapat dikatakan bahwa data variabel kompetensi guru (X1), Power Point 

(X2), disiplin belajar (X3), dan hasil belajar siswa (Y) adalah homogen. 

Hal ini  dapat dilihat pada tabel 5.12 di bawah ini: 

Tabel 5.12. 

            Uji Homogenitas 

           

         Sumber: Hasil Olahan SPSS 20.0, 2013 

 

 

3.   Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.13 

Dengan dasar pengambilan keputusan: 

a.  Nilai Tolerance < 10 % dan  nilai VIF (Variance Infaltion Factor) >10, 

maka Ho diterima yang artinya terjadi multikolinieritas antar variabel 

bebas dalam model regresi. 

                                                 
13 

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi 2. Universitas 

Diponegoro, 2002), 57. 

 

 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

LOC Equal variances 

assumed 
.708 .402 .218 102 .828 .09615 .44185 -.78025 .97256 

Equal variances 

not assumed 
  

.218 100.817 .828 .09615 .44185 -.78037 .97268 
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b.   Nilai Tolerance > 10 % dan  nilai VIF (Variance Infaltion Factor) 

<10, maka Ho tidak diterima yang artinya tidak terjadi 

multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

 

Tabel 5.13. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

       
Sumber: Hasil Olahan SPSS 20.0, 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance 

kompetensi guru, yaitu  0,887 > 0,10 dan VIF, yaitu  0,925 < 10, nilai 

tolerance Power Point, yaitu 0,831 > 0,10 dan VIF, yaitu 1,128 < 10, nilai 

tolerance disiplin belajar, yaitu  1,081 > 0,10 dan VIF, yaitu  1,203 < 10, 

dengan demikian tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam 

model regresi.  

4.  Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2001: h. 69). Model 

regresi yang baik adalah apabila tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

 

Variabel Tolerance VIF 

Kompetensi Guru 0,887 1,128 

Power Point 0,925 1,081 

Disiplin Belajar 0,831 1,203 
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Gambar 5.6. 

Uji Heterokedastisitas 

 

 

       Sumber: Hasil Olahan SPSS 20.0, 2015 

 

Berdasarkan gambar 5.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas pada model regresi. Karena terlihat titik-titik menyebar 

secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar 

baik di atas maupun dibawah 0 pada sumbu Y. 

 

J. Pengajuan Hipotesis 

Berikut adalah pembahasan hipotesis dalam penelitian ini, penulis 

menjabarkannya pengaruh antara variabel independent dan variabel 

dependent. Adapun analisis data  dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Uji Hipotesis Pertama 

Adapun perumusan hipotesis pertama adalah: Ha1 :  Ada  pengaruh 

signifikan antara kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa pada mata 
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pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

Untuk mengetahui hipotesis di atas, maka dilakukan uji regresi 

sederhana antara variabel kompetensi guru sebagai variabel bebas 

(independent) terhadap variabel hasil belajar Fiqih  sebagai  variabel 

terkait (dependent). Hasil pengujian regresi adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.14. 

                 Hasil Regresi Sederhana Antara Kompetensi Guru Terhadap Hasil 

Belajar Fiqih 
   

Model 

  

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t 

 

Sig. 

 B Std. Error Beta 

1 

  

(Constant) 133.462 32.448  4.113 .000 

X1 .954 .366 .292 2.605 .012 

          a  Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 20.0, 2015 

 

Adapun persamaan regresi pada tabel di atas adalah sebagai 

berikut: 

 Ŷ =  a + b1X1 + e 

 Ŷ =  133,462 + 0,954 X1 + e 

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 20.0 diperoleh konstanta 

sebesar 133,462 menyatakan bahwa variabel hasil belajar Fiqih  dianggap 

konstan, maka variabel kompetensi guru adalah sebesar 0,954. Kemudian 

untuk nilai Koefisien regresi kompetensi guru sebesar 0,954 menyatakan 

bahwa apabila nilai dari kompetensi guru naik sebesar satu satuan maka 
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hasil belajar Fiqih  akan naik sebesar 0,954. Hal ini dapat dijelaskan pada 

gambar 5.7 dibawah ini.  

 

Gambar 5.7. 

Grafik Persamaan Regresi Sederhana Kompetensi Guru Terhadap 

Hasil Belajar Fiqih 

 

                     Y 

 

 

 

                      0,954 

                  133,954 

                                0                      1                           X 

 
  Sumber: Data Diolah, 2015 

 

 

Pada tabel 5.14 di atas menunjukan bahwa thitung sebesar 2,605 atau 

lebih besar dari ttabel, yaitu = 52 – 3 = 49 . 0,05 = 2,012 sehingga  (2,605 > 

2,012) atau dengan nilai signifikansi 0,012 lebih kecil dari 0,05 (0,012 < 

0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan kompetensi 

guru terhadap hasil belajar Fiqih . Dengan demikian menerima pernyataan 

Ha1 dan menolak Ho1, dapat dijelaskan pada gambar kurva distribusi t 

berikut ini;  
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Gambar 5.8. 

Kurva Distribusi Penerimaan Dan Penolakan Ho1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Yang diarsir adalah daerah penolakan Ho. 

 

Sumber: Data Diolah, 2015  

 

 

2. Uji Hipotesis Kedua 

Adapun perumusan hipotesis kedua adalah: Ha2 :  Ada  pengaruh 

signifikan antara Power Point terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

Untuk mengetahui hipotesis di atas, maka dilakukan uji regresi 

sederhana antara variabel Power Point sebagai variabel bebas 

(independent) terhadap variabel hasil belajar Fiqih  sebagai variabel terkait 

(dependent). Hasil pengujian regresi adalah sebagai berikut: 
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               Tabel 5.15. 

Hasil Regresi Sederhana Antara Media Power Point Terhadap 

Hasil Belajar Fiqih 
   

Model 

  

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t 

 

Sig. 

 B Std. Error Beta 

1 

  

(Constant) 133.462 32.448  4.113 .000 

X2 .931 .321 .317 2.895 .006 

          a  Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 20.0, 2015 

 

Adapun persamaan regresi pada tabel di atas adalah sebagai 

berikut: 

 Ŷ =  a + b2X2 + e 

 Ŷ =  133,462 + 0,931 X2 + e 

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 20.0 diperoleh konstanta 

sebesar 133,462 menyatakan bahwa variabel hasil belajar dianggap 

konstan, maka variabel Power Point  adalah sebesar 0,931. Kemudian 

untuk nilai Koefisien regresi  Power Point  sebesar 0,931 menyatakan 

bahwa apabila nilai dari Power Point naik sebesar satu satuan maka hasil 

belajar Fiqih  akan naik sebesar 0,931. Hal ini dapat dijelaskan pada 

gambar 5.9 dibawah ini.  

 

Gambar 5.9. 

Grafik Persamaan Regresi Sederhana Media Power Point  

Terhadap Hasil Belajar Fiqih 
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                     Y 

 

 

 

                      0,931 

                  133,462 

                                0                      1                           X 

Sumber: Data Diolah, 2015 

 

 

Pada tabel 5.13 di atas menunjukan bahwa thitung sebesar 2,895 atau 

lebih besar dari ttabel, yaitu n = 52 – 3 = 49 . 0,05 = 2,012 sehingga  (2,895 

> 2,012) atau dengan nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05 (0,06 < 

0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan media 

Power Point  terhadap hasil belajar Fiqih . Dengan demikian menerima 

pernyataan Ha2 dan menolak Ho2, dapat dijelaskan pada gambar kurva 

distribusi t berikut ini;  

Gambar 5.10. 

Kurva Distribusi Penerimaan Dan Penolakan Ho2 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                   Keterangan : Yang diarsir adalah daerah penolakan Ho. 

Sumber: Data Diolah, 2015  
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3. Uji Hipotesis Ketiga 

Adapun perumusan hipotesis ketiga adalah: Ha3: Ada pengaruh 

signifikan antara disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

Untuk mengetahui hipotesis di atas, maka dilakukan uji regresi 

sederhana antara variabel disiplin belajar sebagai variabel bebas 

(independent) terhadap variabel hasil belajar Fiqih  sebagai variabel terkait 

(dependent). Hasil pengujian regresi adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.14. 

Hasil Regresi Sederhana Antara Disiplin Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Fiqih 
   

Model 

  

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t 

 

Sig. 

 B Std. Error Beta 

1 

  

(Constant) 133.462 32.448  4.113 .000 

X3 1.203 .388 .358 3.097 .003 

          a  Dependent Variable: Y 
Sumber: Hasil Olahan SPSS 20.0, 2015 

 

Adapun persamaan regresi pada tabel di atas adalah sebagai 

berikut: 

 Ŷ =  a + b3X3 + e 

 Ŷ =  133,462 + 1,203 X3 + e 

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 20.0 diperoleh konstanta 

sebesar 133,462 menyatakan bahwa variabel hasil belajar Fiqih  dianggap 

konstan, maka variabel disiplin belajar adalah sebesar 1,203. Kemudian 
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untuk nilai koefisien regresi disiplin belajar sebesar 1,203 menyatakan 

bahwa apabila nilai dari disiplin belajar naik sebesar satu satuan maka 

hasil belajar Fiqih  akan naik sebesar 1,203. Hal ini dapat dijelaskan pada 

gambar 5.11 dibawah ini.  

Gambar 5.11. 

Grafik Persamaan Regresi Sederhana Disiplin Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Fiqih 

 

                     Y 

 

 

 

                       1,203 

                   133,462 

                                0                      1                           X 

 

  Sumber: Data Diolah, 2015 

 

 

Pada tabel 5.14 di atas menunjukkan bahwa thitung sebesar 3,097 

atau lebih besar dari ttabel, yaitu n = 52 – 3 = 49 . 0,05 = 2,012 sehingga  

(3,097 > 2,012) atau dengan nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 

(0,003 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan 

disiplin belajar terhadap hasil belajar Fiqih . Dengan demikian menerima 

pernyataan Ha3 dan menolak Ho3, dapat dijelaskan pada gambar kurva 

distribusi t berikut ini;  
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Gambar 5.12. 

Kurva Distribusi Penerimaan Dan Penolakan Ho3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Yang diarsir adalah daerah penolakan Ho. 

 
Sumber: Data Diolah, 2015  

 

 

4. Uji Hipotesis Keempat 

Adapun perumusan hipotesis keempat adalah: Ha4 : Ada pengaruh 

signifikan antara kompetensi guru, Power Point, dan disiplin belajar secara 

bersama-sama terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih 

semester Genap di MTs Nurul Iman Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Untuk mengetahui hipotesis di atas, maka dilakukan analisa regresi 

berganda antara variabel kompetensi guru, Power Point, dan disiplin 

belajar sebagai variabel bebas (independent) terhadap variabel hasil belajar 

Fiqih  sebagai variabel terkait (dependent). Hasil pengujian regresi adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 5.15. 

 

            Model Summary 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .683
a
 .467 .433 5.23764 1.931 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 20.0, 2015 

 

Dari tabel 5.15 di atas menunjukkan nilai Coefficient Colleration 

(R) yang berarti kompetensi guru, Power Point, dan disiplin belajar 

memiliki korelasi dengan hasil belajar Fiqih  sebesar 0,683 artinya adalah 

kompetensi guru, Power Point, dan disiplin belajar secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan (nyata) dengan hasil belajar Fiqih , dengan tingkat 

hubungan yang kuat (R terletak pada 0,60 sampai dengan 0,799).   

Nilai Rsquare model sebesar 0,467, artinya bahwa variabel 

kompetensi guru, Power Point, dan disiplin belajar dapat menjelaskan 

variabel hasil belajar Fiqih  secara linier sebesar 46,7%. Atau ada 53,3% 

yang tidak dapat dijelaskan secara linier oleh variabel kompetensi guru, 

Power Point, dan disiplin belajar dengan demikian maka kompetensi guru, 

Power Point, dan disiplin belajar merupakan variabel yang sangat baik 

untuk menjelaskan hasil belajar Fiqih . 

Tabel 5.16. 

  

Hasil Regresi Berganda Antara Kompetensi Guru, Power Point, 

Dan Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Fiqih 

 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
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a

.

 Dependent Variable: Y 

 
Sumber: Hasil Olahan SPSS 20.0, 2015 

 

Adapun persamaan regresi pada tabel 5.16 adalah sebagai berikut: 

Ŷ =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3  

Ŷ =  133,462 + 0,954X1 + 0,931X2 + 1,203 X3  

Berdasarkan pada tabel 5.16 dapat dijelaskan bahwa dari 

persamaan tersebut dapat dikemukakan bahwa semua variabel 

berpengaruh positif, artinya jika terjadi kenaikan variabel hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Fiqih, maka akan diikuti oleh variabel 

kompetensi guru, Power Point, dan disiplin belajar. Dengan koefisien 

regresi kompetensi guru, Power Point, dan disiplin belajar, maka 

berpengaruh signifikan.  

Tabel 5.17. 

  

       Anova 

 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1152.453 3 384.151 14.003 .000
a
 

Residual 1316.778 48 27.433   

Total 2469.231 51    

 a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

 b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 20.0, 2015 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 133.462 32.448  4.113 .000 

X1 .954 .366 .292 2.605 .012 

X2 .931 .321 .317 2.895 .006 

X3 1.203 .388 .358 3.097 .003 
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Hasil Uji Anova tersebut menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 

14,003 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini kemudian 

dibandingkan dengan nilai Ftabel yang dihitung pada derajad bebas 

pembilang (df pembilang) sebesar 3 dan derajad bebas penyebut (df 

penyebut) sebesar 48 pada sebesar 0,05 yang nilainya adalah 2,80,  tampak 

sangat jelas bahwa nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel  (14,003 > 2,80), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dihasilkan adalah baik dan 

hasil belajar Fiqih dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh kompetensi 

guru, Power Point, dan disiplin belajar, dengan demikian hipotesis 

keempat terbukti bahwa ada pengaruh signifikan (nyata) antara 

kompetensi guru, Power Point, dan disiplin belajar secara bersama-sama 

dengan hasil belajar Fiqih Semester Genap Siswa Tahun Pelajaran 

2014/2015 MTs Nurul Iman, dengan menerima Ha4 dan menolak Ho4. 

Gambar  5.13. 

           Kurva Uji F 

             Y 

 

 

 

 

 

 

               Sumber: Data Diolah, 2015 
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K. Interprestasi Hasil Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

Ada pengaruh signifikan kompetensi guru terhadap hasil belajar Fiqih  hal ini 

ditunjukkan dengan nilai konstanta 133,462 dan koefisien regresi (b1) = 0,954, 

nilai tersebut menunjukkan positif dan juga diperoleh nilai thitung lebih besar 

dari  ttabel (2605 > 2,012) atau dengan nilai signifikansi 0,012 lebih kecil dari 

0,05.  

Nilai ry1 = 0,487
**

 yang positif menunjukkan arah hubungan kedua 

variabel positif, yang berarti semakin tinggi kompetensi guru maka akan 

semakin tinggi hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di MTs Nurul 

Iman, dan sebaliknya semakin rendah motivasi maka akan rendah hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Fiqih  di MTs Nurul Iman. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat 

diterima. 

Sumbangan efektif yang diberikan variabel kompetensi guru sebesar 

KP = ry1
2 

 x 100% = 0,2372 terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Fiqih . Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsistensi variabel hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih  sebesar 23,72%  dapat diprediksi oleh 

variabel kompetensi guru, sedangkan 76,28% ditentukan oleh faktor lain yang 

tidak diungkap dalam penelitian ini, yaitu motivasi belajar, kemandirian 

belajar, penggunaan media Power Point, disiplin belajar, minat belajar, sikap 

dan kebiasaan belajar, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. 
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Tugas guru pada dasarnya ada dua macam yaitu mendidik dan 

mengajar. Mendidik dalam arti menanamkan nilai-nilai pada diri anak didik 

seperti budi pekerti, nilai keimanan, dan ketaqwaan (imtaq) kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, nilai sopan santun, dan sebagainya, yang semua itu 

ditanamkan oleh guru dengan cara mengintegrasikan materi-materi tersebut 

melalui mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan dalam 

tugas mengajar, guru diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi penguasaan ilmu pengetahuan oleh anak didik sesuai dengan 

bidang mata pelajarannya. Keberhasilan tugas guru dalam jangka pendek 

dapat dilihat pada setiap akhir periode pembelajaran melalui tes formatif, tes 

sumatif maupun ujian nasional di setiap jenjang pendidikan. 14 

Seorang guru, tidak sekedar dituntut kecakapannya menstransfer ilmu 

pengetahuan dan memperhatikan aspek sosialisasi moral anak didik saja, 

namun lebih dari itu guru juga dituntut untuk selalu meningkatkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilannya agar guru mampu mencerdaskan 

anak didik dengan informasi terkini dalam memenuhi kebutuhan zaman untuk 

menghadapi era globalisasi. Harapan guru yang ideal bila dilihat di lapangan 

sangat sulit ditemukan. Banyak guru yang menemui kendala dalam 

menyajikan proses pembelajaran, misalnya saja kemampuan mengelola 

pembelajaran, penguasaan materi pembelajaran, mengembangkan standar isi 

dan standar kompetensi lulusan ke dalam proses pembelajaran, penerapan 

                                                 
14 

 Majelis Diklitbang PP Muh., 2004,  h. 14 
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pendekatan, penggunaan metode,dan menggunakan Media Pembelajaran yang 

berhubungan dengan kompetensi guru. Apalagi jika dikaitkan dengan faktor di 

luar guru, misalnya input (siswa), sarana dan prasarana sekolah, dan hal 

lainnya sehingga dapat menimbulkan hasil pembelajaran yang optimal atau 

mencapai SKL (Standar Kompetensi Lulusan). 

Dari hasil penelitian diperoleh data empirik tingkat kompetensi guru 

kategori cukup tinggi sebanyak 36,54% dan tinggi sebanyak 63,45%, mean 

empirik variabel ini berada pada kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa menilai bahwa guru memiliki kompetensi tinggi terhadap hasil 

belajar PAI, artinya dapat berpotensi tinggi dalam menggerakkan, mendorong 

dirinya untuk berperilaku mengerahkan segala kemampuannya dalam 

meningkatkan hasil belajar Fiqih . 

Ada pengaruh signifikan media Power Point terhadap hasil belajar 

Fiqih  hal ini ditunjukkan dengan nilai konstanta 133,462 dan koefisien regresi 

(b2) = 0,931, nilai tersebut menunjukkan positif dan juga diperoleh nilai thitung 

lebih besar dari  ttabel (2,895 > 2,012) atau dengan nilai signifikansi 0,006 lebih 

kecil dari 0,05.  

Nilai ry2 = 0,447
**

 yang positif menunjukkan arah hubungan kedua 

variabel positif, yang berarti semakin tinggi Media Pembelajaran Power Point 

maka akan semakin tinggi hasil belajar Fiqih di MTs Nurul Iman, dan 

sebaliknya semakin rendah Media Pembelajaran Power Point maka akan 

rendah hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di MTs Nurul Iman. Hasil 
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penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini dapat diterima. 

Sumbangan efektif yang diberikan variabel Power Point sebesar KP = 

ry1
2 

 x 100% = 0,1989 terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih . 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsistensi variabel hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Fiqih sebesar 19,98% dapat diprediksi oleh variabel 

Power Point, sedangkan 80,02% ditentukan oleh faktor lain yang tidak 

diungkap dalam penelitian ini, yaitu motivasi belajar, kemandirian belajar, 

kompetensi guru, disiplin belajar, minat belajar, sikap dan kebiasaan belajar, 

lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. 

Power Point dapat menggerakkan kekuatan atau dorongan dari dalam 

diri individu yang belajar untuk menggerakkan potensi dirinya mempelajari 

objek belajar tanpa ada tekanan atau pengaruh asing di luar dirinya. Dengan 

demikian belajar mandiri lebih mengarah pada pembentukan kemandirian 

dalam cara-cara belajar.15 

Dari hasil penelitian diperoleh data empirik penilaian terhadap metode 

pembelajar Power Point dengan kategori cukup tinggi sebanyak 26,92% dan 

kategori kurang sebanyak 73,08%, mean empirik variabel ini berada pada 

kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa media aplikasi microsoft Power 

Point dapat memberikan pengaruh ke arah yang lebih baik terjadap atensi 

                                                 
15

Dwi Retno Astuti (2005). Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemandirian Siswa Dalam 

Belajar Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 

2005/2006, (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2005), 114 
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belajar siswa yang diasumsikan dengan meningkatkan prestasi belajar pada 

siswa yang bersangkutan. 

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Media 

Pembelajaran media aplikasi microsoft Power Point akan mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Pembelajaran dengan konvensional di mana pembelajaran 

berpusat pada pengajar hanya akan membuat siswa semakin bosan. Sementara 

itu, Media Pembelajaran dengan microsoft Power Point yang menawarkan 

keberagaman dalam pembelajaran. Media aplikasi microsoft Power Point 

dapat menampilkan gambar, teks, dan suara dalam satu paket dan guru hanya 

berperan sebagai fasilitator 

Ada pengaruh signifikan disiplin belajar terhadap hasil belajar Fiqih  

hal ini ditunjukkan dengan nilai konstanta 133,462 dan koefisien regresi (b3) = 

1,203, nilai tersebut menunjukkan positif dan juga diperoleh nilai thitung lebih 

besar dari  ttabel (3.097 > 2,012) atau dengan nilai signifikansi 0,003 lebih kecil 

dari 0,05.  

Nilai ry3 = 0,543
**

 yang positif menunjukkan arah hubungan kedua 

variabel positif, yang berarti semakin tinggi disiplin belajar siswa maka akan 

semakin tinggi hasil belajar Fiqih di MTs Nurul Iman, dan sebaliknya semakin 

rendah disiplin belajar maka akan rendah hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Fiqih  di MTs Nurul Iman. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. 

Sumbangan efektif yang diberikan variabel disiplin belajar sebesar KP 

= ry1
2 

x 100% = 0,2948, terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih 
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.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsistensi variabel hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih  sebesar 29,48% dapat diprediksi oleh 

variabel disiplin belajar, sedangkan 70,52% ditentukan oleh faktor lain yang 

tidak diungkap dalam penelitian ini, yaitu motivasi belajar, kemandirian 

belajar, kompetensi guru, fasilitas belajar, minat belajar, sikap dan kebiasaan 

belajar, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. 

Didalam pengelolaan pengajaran, disiplin merupakan suatu masalah 

penting. Tanpa adanya kesadaran akan keharusan melaksanakan aturan yang 

sudah ditentukan sebelumnya pengajaran tidak mungkin mencapai target yang 

maksimal. 

Seorang siswa perlu memiliki sikap disiplin dengan melakukan latihan 

yang memperkuat dirinya sendiri untuk selalu terbiasa patuh dan 

mempertinggi daya kendali diri. Sikap disiplin yang timbul dari kesadarannya 

sendiri akan dapat lebih memacu dan tahan lama dibandingkan dengan sikap 

disiplin yang timbul karena adanya pengawasan dari orang lain. 

Disiplin dapat tumbuh dan dibina melalui latihan, pendidikan atau 

penanaman kebiasaan yang harus dimulai sejak dalam lingkungan keluarga, 

mulai pada masa kanak-kanak dan terus tumbuh berkembang sehingga 

menjadi disiplin yang semakin kuat. Dengan disiplin yang muncul karena 

kesadaran diri, siswa berhasil dalam belajarnya, tanpa disiplin yang baik 

suasana sekolah dan juga kelas menjadi kurang kondusif bagi kegiatan 

pembelajaran secara positif displin memberi dukungan lingkungan yang 

tenang dan tertib bagi proses pembelajaran, disiplin merupakan jalan bagi 
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siswa untuk sukses dalam belajar dan kelak ketika bekerja karena kesadaran 

pentingnya norma, aturan, kepatuhan dan ketaatan merupakan kesuksesan 

seseorang.16 

Dari hasil penelitian diperoleh data empirik penilaian terhadap disiplin 

belajar siswa dengan kategori cukup tinggi sebanyak 19,23% dan kategori 

tinggi sebanyak 80,76%, mean empirik variabel ini berada pada kategori 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin belajar siswa dapat memberikan 

pengaruh ke arah yang lebih baik terjadap atensi belajar siswa yang 

diasumsikan dengan meningkatkan prestasi belajar pada siswa yang 

bersangkutan. 

Ada  pengaruh signifikan antara kompetensi guru, kemandirian 

belajar, dan disiplin belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar Fiqih . 

Hal ini ditunjukkan dengan  Fhitung lebih besar dari Ftabel (14,003 > 2,80), 

dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.  

Berdasarkan analisa data yang telah dihitung melalui uji Korelasi 

Ganda diperoleh bahwa kompetensi guru, media Power Point, dan disiplin 

belajar memiliki hubungan dengan hasil belajar siswa, kekuatan hubungan 

tersebut dalam kategori kuat. Hal ini disebabkan hasrat, disiplin, dan 

keinginan berhasil serta dorongan belajar cukup tinggi dari diri siswa sendiri 

untuk mengikuti pelajaran Pendidikan Agam Islam.  

Variabel yang berpengaruh dominan terhadap hasil belajar Fiqih  

adalah variabel disiplin belajar (X3). Hal ini karena nilai koefisien regresi (b3) 

                                                 
16 

Tulus Tu‟u,  Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta:  Grasindo, 2004), 37 
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= 1,203 dan thitung sebesar 3,097 lebih besar bila dibandingkan dengan variabel 

kompetensi guru (X1) dengan nilai koefisien regresi (b1) = 0,954 ; thitung 

sebesar 2,605 dan variabel Power Point (X2) dengan nilai koefisien regresi 

(b2) = 0,931 ; thitung sebesar 2,895. 

 




