
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukkan pribadi 

manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya 

pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, 

pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem 

pendidikan yang baik diharapkan akan muncul generasi penerus bangsa yang 

berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Dalam membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas baik tentunya dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah 

maupun pendidikan nonformal di rumah. Tanpa adanya pendidikan formal dan 

nonformal akan sulit mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang baik 

yang dapat menentukan bangsa itu sendiri. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan yang keberadaannya di bawah naungan dinas pendidikan dituntut 

untuk selalu berperanserta dalam meningkatkan kualitas ataupun mutu dari 

sekolah itu sendiri sejalan dengan kerangka pendidikan nasional.  

Sementara itu dampak negatif yang dihadapi sekolah adalah pada 

proses pembaruan dan inovasi. Karenanya, pemerintah khususnya melalui 

Depdiknas terus berupaya melakukan pelbagai perubahan dan pembaharuan 

sistem pendidikan. Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan yang 
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dilakukan oleh pemerintah adalah berkaitan dengan faktor guru, yaitu dengan 

lahirnya UU No. 19 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta PP No. 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ini adalah sebentuk 

kebijakan pemerintah yang di dalamnya memuat usaha pemerintah untuk 

menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia.  

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang 

dalam Undang-Undang No. 20. Tahun 2003 Sisdiknas, pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab.
1
 Agar proses pendidikan dapat berjalan 

efektif dan efisien, guru madrasah dituntut memiliki kompetensi yang 

memadai, baik dari segi jenis maupun isinya. Untuk mewujudkan dan 

meningkatkan kompetensi guru madrasah diperlukan upaya yang sungguh-

sungguh dan komprehensif. Realita yang terjadi di tengah-tengah lingkungan 

pendidikan formal madrasah adalah adanya kompetensi guru yang masih 

beragam. Sebagai salah satu ciri krisis pendidikan, guru belum mampu 

menunjukkan kinerja (work performance) yang memadai. Hal ini 

menunjukkan bahwa guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat 

                                                 
1 Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Guru dan Dosen (UU RI No.14 Tahun 2005), (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2008), h. 8. 
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penguasaan kompetensi yang memadai, sehingga perlu adanya upaya 

komprehensif dalam meningkatkan kompetensi guru. Sementara itu, 

kompetensi guru pada dasarnya gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat 

dilakukan (be able to do) seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, 

perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Agar 

dapat melakukan sesuatu dalam pekerjaannya, tentu saja seseorang harus 

memiliki kemampuan (ability) dalam bentuk pengetahuan (knowledge), sikap 

(attitude) dan keterampilan (skill) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya 

dan kemudian diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 

tentang Guru, dinyatakan bahwasanya  kompetensi yang harus dimiliki oleh 

guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Kompetensi guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan 

yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung. Kompetensi 

pedagogik yang dimaksud adalah kemampuan pemahaman tentang peserta 

didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik.  

Pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman tentang 

psikologi perkembangan anak, sedangkan pembelajaran yang mendidik 

meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan 

pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan 

perbaikan secara berkelanjutan.  



 

 

 

4 

 

 

 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan dijelaskan kompetensi pedagogik guru merupakan 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang 

sekurang-kurangnya meliputi :  

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan yaitu Guru 

memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki 

keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem 

pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek (mata pelajaran), 

guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar belakang 

keilmuan dengan subjek yang dibina. Selain itu, guru memiliki 

pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan 

pembelajaran di kelas. Secara otentik kedua hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar 

(akta mengajar) dari lembaga pendidikan yang diakreditasi 

pemerintah.  

2. Pemahaman terhadap peserta didik yaitu Guru memiliki 

pemahaman akan psikologi perkembangan anak, sehingga 

mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat yang dilakukan 

pada anak didiknya. Guru dapat membimbing anak melewati masa-

masa sulit dalam usia yang dialami anak. Selain itu, Guru memiliki 

pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang pribadi anak, 

sehingga dapat mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi 

anak serta menentukan solusi dan pendekatan yang tepat. 

3. Pengembangan kurikulum/silabus yaitu Guru memiliki 

kemampuan mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yang 

disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah. 

4. Perancangan pembelajaran yaitu Guru memiliki merencanakan 

sistem pembelajaran yang memamfaatkan sumber daya yang ada. 

Semua aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir telah dapat 

direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah yang 

kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan. 

5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis yaitu Guru 

menciptakan situasi belajar bagi anak yang kreatif, aktif dan 

menyenangkan. Memberikan ruang yang luas bagi anak untuk 

dapat mengeksplor potensi dan kemampuannya sehingga dapat 

dilatih dan dikembangkan. 

6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran yaitu Dalam 

menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi 

sebagai media. Menyediakan bahan belajar dan 

mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi informasi. 

Membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan teknologi. 
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7. Evaluasi hasil belajar yaitu Guru memiliki kemampuan untuk 

mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan meliputi perencanaan, 

respon anak, hasil belajar anak, metode dan pendekatan. Untuk 

dapat mengevaluasi, guru harus dapat merencanakan penilaian 

yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar, dan membuat 

kesimpulan dan solusi secara akurat. 

8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya yaitu Guru memiliki kemampuan untuk 

membimbing anak, menciptakan wadah bagi anak untuk mengenali 

potensinya dan melatih untuk mengaktualisasikan potensi yang 

dimiliki.
2
 

 

Memahami pendapat di atas, kompetensi guru merupakan satu 

kesatuan utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan 

bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk 

tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. Hal ini sejalan 

dengan pesan kompetensi itu sendiri yang menuntut adanya profesionalitas 

dan kecakapan diri. Namun bila seseorang tidak mempunyai kompetensi 

dibidangnya (pendidik) maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Karenanya, 

kompetensi pedagogik seorang guru harus ditandai dengan kemampuannya 

dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu, serta sikap dan 

tindakan yang dapat dijadikan teladan. Mengelola pembelajaran adalah 

rangkaian kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada siswa agar dapat 

menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran dan 

merupakan sebuah cara dan proses hubungan timbal balik antara siswa dengan 

guru yang sama-sama aktif melakukan kegiatan.  Batasan mengelola 

                                                 
2 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, Standar Pendidikan Nasional, (Jakarta: Asa Mandiri, 

2006), h. 16 
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pembelajaran secara lebih sederhana dikemukakan Crowl bahwa mengelola 

pembelajaran sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan 

membantu atau memudahkan orang lain melakukan kegiatan belajar.
3
 

Menurut Donald R. Cruickshank, Deborah Bainer Jenkins, and Kim 

K. Metcalf, guru pendidikan dasar perlu memiliki kemampuan memantau atas 

kemajuan belajar siswanya sebagai bagian dari kompetensi pedagogik dengan 

menggunakan berbagai teknik asesmen alternatif seperti pengamatan, 

pencatatan, perekaman, wawancara, potofolio, memajangkan karya siswanya. 

Selain itu, guru sebagai pedagogik perlu meningkatkan kompetensinya 

melalui aktivitas kolaboratif dengan kolega, menjalin kerjasama dengan orang 

tua, memberdayakan sumber-sumber yang terdapat di masyarakat, melakukan 

penelitian sederhana.
4
  Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang 

kompetensi pedagogik di MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung 

Tengah 

Guru kurang memperhatikan kesiapan ketika akan melakukan 

kegiatan belajar mengajar. Kejadiannya, semua aktivitas pembelajaran dari 

awal sampai akhir tidak direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi 

masalah yang kemungkinan dapat timbul. Guru tidak rutin mempersiapkan 

atau membuat rencana program pembelajaran ketika akan melaksanakan 

tugasnya. Guru yang bersangkutan akan membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran sewaktu akan diadakan pemeriksaan.
 
 

                                                 
3 Thomas Crowl, Educational Psychology Windows on Teaching (Dubuque: Brown & Benchmark 

Publishers, 1997), h. 15.  
4 Donald R. Cruickshank, Deborah Bainer Jenkins, and Kim K. Metcalf, The Act of Teaching 

(Boston: Mc. Graw Hill, 2006), h. 279. 
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Dalam hal ini guru tidak menciptakan situasi belajar bagi anak yang 

kreatif, aktif dan menyenangkan. Proses pembelajaran berjalan monoton tidak 

memberikan ruang agar anak dapat melaksanakan/mengekpresikan potensi 

dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Media pembelajaran di sekolah 

masih kurang. Selain itu, guru tidak sering memanfaatkan dan menggunakan 

media pembelajaran yang sudah ada di sekolah dengan baik, akibatnya siswa 

tidak mampu berinteraksi dengan media pembelajaran yang ada. 

Hasil wawancara dan obeservasi tentang kompetensi pedagogik guru 

dapat penulis gambarkan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel. 1. 

Pras Survey Tentang Kompetensi Pedagogik Guru 

No KOMPETENSI GURU 
Penilaian

5
 

Baik Cukup Rendah 

1 Merencanakan sistem pembelajaran     √ 

2 Proses pembelajaran     √ 

3 Memanfaatkan media pembelajaran     √ 

4 Mengevaluasi hasil belajar   √   

 

Dari tabel tersebut di atas dapat penulis uraikan indikator masing-

masing item pada kompetensi pedagogik sebagai berikut; Pertama, dalam 

merencanakan sistem pembelajaran adalah: (a) guru memiliki perencanaan 

sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumberdaya yang ada; (b) semua 

aktifitas pembelajaran dari awal sampai akhir telah direncanakan secara 

strategis. Kedua, dalam proses pembelajaran adalah; (a) guru menciptakan 

                                                 
5 Ibrahim Bapadal, Supervisi Pengajaran Teori dan Aplikasinya dalam Membina Profesionalisme 

Guru, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.53 



 

 

 

8 

 

 

 

situasi belajar yang kreatif aktif dan menyenangkan; (b) memberi ruang yang 

luas bagi anak untuk mengeksplor potensi dan kemampuannya. Ketiga, 

memanfaatkan media pembelajaran adalah; (a) guru menggunakan tehnologi 

sebagai media; (b) menyediakan bahan belajar dengan menggunakan 

tehnologi informasi; (c) membiasakan anak berinteraksi dengan tehnologi. 

Keempat, mengevaluasi hasil belajar adalah; (a) guru memiliki kemampuan 

untuk mengevaluasi pembelajaran; (b) guru harus dapat merencanakan 

penilaian yang tepat; (c) melakukan pengukuran dengan benar; (d) membuat 

kesimpulan dan solusi secara akurat.  Dengan demikian bahwa kegiatan 

belajar dan pembelajaran memang perlu dikelola dengan baik oleh setiap guru 

madrasah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, proses 

pembelajaran harus dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif.  

Guru madrasah perlu mendorong siswa untuk terlibat dalam setiap 

peristiwa belajar yang sedang dilakukan. Pembelajaran aktif dimaksudkan 

bahwa dalam proses pembelajaran guru madrasah harus menciptakan suasana 

sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan 

mengemukakan gagasan. Oleh karenanya, dalam kegiatan mengelola 

pembelajaran seorang guru madrasah perlu melakukan suatu proses perubahan 

positif pada tingkat persiapan mengajar, sejak dari membuat rencana 

pembelajaran sampai mempersiapkan media pembelajaran yang tepat untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Tidak kompetennya seorang guru dalam penyampaian bahan ajar, 

secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap hasil dari pembelajaran. 
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Karena proses pembelajaran tidak hanya dapat tercapai dengan keberanian, 

melainkan faktor utamanya adalah kompetensi yang dimiliki oleh seorang 

guru. Selain itu, keterbatasan pengetahuan guru dalam penyampaian materi 

baik dalam hal metode ataupun penunjang pokok pembelajaran lainnya akan 

berpengaruh terhadap pembelajaran.  

Disiplin merupakan sebentuk kesadaran dan kesediaan seseorang 

mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Adapun arti kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati 

semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan arti 

kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang 

sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak.
6
  

Sedangkan menurut Davis dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara 

menjelaskan, disiplin dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk 

memperteguh  pedoman-pedoman  organisasi.
7
  

Dari teori di atas dapat penulis simpulkan, disiplin pada hakikatnya 

merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri dalam bentuk tidak 

melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan 

sesuatu yang telah ditetapkan dan melakukan sesuatu yang mendukung dan 

melindungi sesuatu yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan sehari-hari 

dikenal dengan disiplin diri, disiplin belajar dan disiplin kerja.  

                                                 
6 Malayu Hasibuan S.P., Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 

212 
7 AA. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen  Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2001) h. 129 
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Disiplin kerja merupakan kemampuan seseorang untuk secara 

teratur, tekun secara terus-menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan 

yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. 

Sementara itu kinerja guru dalam bahasa Inggris sering diistilahkan 

performance (kinerja).  

Performance merupakan kata benda, Salah satu entry-nya adalah 

“thing done” (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). Jadi arti performance atau 

kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok 

orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

AA. Anwar Prabu Mangkunegara mengatakan kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Tinggi rendahnya kinerja pekerja berkaitan erat dengan sistem 

pemberian penghargaan yang diterapkan oleh lembaga/organisasi tempat 

mereka bekerja. Pemberian penghargaan yang tidak tepat dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja seseorang.
8
 Dari beberapa pengertian yang 

diungkapkan, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa disiplin kerja 

guru adalah sikap penuh kerelaan dalam mematuhi semua aturan dan norma 

yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk tanggungjawabnya 

terhadap pendidikan anak didiknya. Karena bagaimana pun seorang guru atau 

                                                 
8 Ibid, h. 67 
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tenaga kependidikan (pegawai), merupakan cermin bagi anak didiknya dalam 

sikap atau teladan, dan sikap disiplin guru dan tenaga kependidikan (pegawai) 

akan memberikan warna terhadap hasil pendidikan yang jauh lebih baik, atau 

dengan kata lain disiplin pada dasarnya merupakan tindakan manajemen untuk 

mendorong agar para anggota organisasi dapat memenuhi berbagai ketentuan 

dan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi, yang di dalamnya 

mencakup : (1) adanya tata tertib atau ketentuan-ketentuan; (2) adanya 

kepatuhan para pengikut; dan (3) adanya sanksi bagi pelanggar. 

Masih banyak guru yang mengabaikan dan tidak mentaati peraturan 

kerja. Ini dapat dilihat dari cara guru yang tidak memperhatikan pakaian 

seragam mengajar, selain itu, guru juga kurang menyiapkan kelengkapan 

mengajar, dan melaksanakan tugas-tugas pokoknya. Sikap guru masih banyak 

yang indisipliner. Masih banyak guru yang hadir tidak tepat waktu. Selain itu, 

jika guru tidak hadir masih banyak yang tidak memberikan keterangan terlebih 

dulu. Di dalam suasana dan lingkungan kerja guru masih banyak yang 

mengabaikan sikap disiplinnya, sehingga tidak muncul kesan yang harmonis 

dalam suasana kerja. Dalam bersikap dan bertingkah laku guru sudah mulai 

menanamkan disiplin, walaupun tujuaannya hanya sebatas untuk menjaga 

citranya sebagai guru.  

Hasil wawancara dan observasi tentang disiplin kerja guru dapat 

penulis gambarkan dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel. 2. 

Pra Survey Tentang Kedisiplinan Kerja Guru 

No Disiplin Kerja Guru 
Penilaian

9
 

Baik cukup Rendah 

1 Disiplin terhadap tugas kedinasan   √  

2 Disiplin terhadap waktu   √  

3 Disiplin terhadap suasana kerja   √  

4 Disiplin terhadap sikap dan tingkah laku   √   

 

 

Adapun yang menjadi indikator dari disiplin kerja guru terhadap 

tugas kedinasan yaitu ; (a) mentaati peraturan kerja; (b) menyiapkan 

kelengkapan mengajar; (c) melaksanakan tugas-tugas pokok. Sedangkan yang 

menjadi indikator dari disiplin kerja guru terhadap waktu adalah; (a) menepati 

waktu tugas, (b) memanfaatkan waktu dengan baik, (c) menyelesaikan tugas 

tepat waktu. Sementara itu yang menjadi indikator dari disiplin kerja guru 

terhadap suasana kerja adalah; (a) memanfaatkan lingkungan sekolah; (b) 

menjalin hubungan yang baik dan menjaga keseimbangan antara hak dan 

kewajiban. Dan yang menjadi indiakator dari disiplin kerja guru terhadap 

sikap dan tingkah laku adalah: (a) memperhatikan sikap; (b) memperhatikan 

tingkah laku dan (c) memperhatikan harga diri. Dengan demikian, sangat 

terlihat bahwa ketika berbicara tentang disiplin kerja kondisi yang seringkali 

timbul bernada negatif dan seringkali disiplin disalahartikan dan lebih dikait-

kaitkan dengan sangsi atau hukuman. Sikap disiplin kerja yang tinggi dari 

seorang guru madrasah tidak muncul begitu saja, melainkan berawal dari 

sebuah proses belajar yang terus-menerus. Dengan disiplin, rasa malas, rasa 

                                                 
9 Ibrahim Bapadal, Op.Cit., h.53 
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enggan, dan rasa menentang guru madrasah akan dapat teratasi, sehingga akan 

muncul semangat melaksanakan tugas dalam mendidik siswa.  

Guru yang memiliki disiplin kerja tinggi secara otomatis akan 

mengajarkan siswa tentang kedisiplinan, baik disiplin dalam mengerjakan 

tugas, waktu dan disiplin terhadap perilaku. Sehingga dengan disiplin, siswa 

mampu meningkatkan hasil belajarnya baik secara kualitas maupun kuantitas.  

Hal ini selaras dengan pendapat Walgito yaitu “Sekalipun mempunyai rencana 

belajar yang baik, akan tetapi tinggal rencana kalau tidak adanya kedisiplinan 

maka tidak akan berpengaruh terhadap hasilnya”.
10

  

Jika sikap indisipliner guru ini terus tertanam maka untuk 

mendapatkan hasil belajar yang tinggi akan sulit dicapai. Berdasarkan dugaan 

penulis, MTs Manbaul Ulum sebagai salah satu sekolah Menengah Pertama, 

yang masih banyak dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik yang 

bersifat intern maupun ekstern. Spears yang dikutip oleh Dewa Ketut Sukardi 

mengemukakan bahwa belajar itu mencakup berbagai macam perbuatan mulai 

dari mengamati, membaca, menurun, mencoba sampai mendengarkan untuk 

mencapai suatu tujuan.
11

  

Hasil belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku dari 

berbagai pengalaman atau latihan dalam penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan dalam mata pelajaran yang lazimnya 

ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Hasil 

                                                 
10 Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyluhan di Sekolah, (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), h. 127 
11 Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1983), Cet. Ke-1, h. 17. 
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belajar dapat memberikan kepuasan kepada orang yang bersangkutan, 

khususnya orang yang sedang menuntut ilmu di sekolah.  

Hasil belajar meliputi segenap ranah kejiwaan yang berubah sebagai 

akibat dari pengalaman dan proses belajar siswa yang bersangkutan. Hasil 

belajar dapat dinilai dengan cara: 

a. Penilaian formatif 

Penilaian formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk 

mencari umpan balik (feedback), yang selanjutnya hasil penilaian 

tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar-mengajar 

yang sedang atau yang sudah dilaksanakan. 

b. Penilaian Sumatif 

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh 

data atau informasi sampai dimana penguasaan atau pencapaian belajar 

siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka 

waktu tertentu.
12

 

Dengan demikian dari pendapat di atas dapat penulis garisbawahi, 

bahwa penguasaan atau ketrampilan dalam hasil adalah segala sesuatu yang 

menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukan, 

sehingga akan terjadi hubungan yang signifikan antara kompetensi Pedagogik 

dengan hasil belajar mata pelajaran Aswaja di MTs Manbaul Ulum Seputih 

Surabaya Lampung Tengah. Sementara itu secara konseptual, disiplin kerja 

                                                 
12 M Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), Cet. Ke-10, h. 26. 
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guru merupakan sikap yang menjadi bagaian faktor penting dalam 

meningkatkan mutu sekolah. 

Indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam menyatakan 

bahwa proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil, berdasarkan 

ketentuan kurikulum yang disempurnakan yang saat ini digunakan apabila 

daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai hasil tinggi baik 

secara individu maupun kelompok dan perilaku yang digariskan dalam tujuan 

pengajaran telah dicapai siswa baik individu maupun klasikal. Akan tetapi 

yang banyak dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari keduanya adalah 

daya serap siswa terhadap pelajaran.  

Moch. Uzer Usman dan Lilis Setiawati menjelaskan bahwa acua 

yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar adalah sebagai berikut:  

1) Istimewa/maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang disajikan itu 

dapat dikuasai siswa. 

2) Baik sekali/optimal: apabila sebagian besar (85%-94%) bahan pelajaran 

yang diajarkan dapat dikuasai siswa. 

3) Baik sekali/minimal: apabila sebagian besar (75%-84%) bahan pelajaran 

yang diajarkan dapat dikuasai siswa. 

4) Kurang: apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 75% dikuasai 

siswa.
13

 

                                                 
13 Moh Uzer Usman dan Lilis Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 53 
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Bidang Studi Aswaja sebagai salah satu mata pelajaran di 

sekolah/madrasah, baik negeri maupun swasta mempunyai andil dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu perlu adanya 

perhatian serius agar tujuan pendidikan agama yang merupakan sub sistem 

dari Pendidikan Nasional dapat terealisasi. “Bidang Studi Aswaja merupakan 

usaha yang lebih khusus ditekan untuk mengembangkan fitrah keberagamaan 

siswa agar lebih mempu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-

ajaran Islam“. Ruang lingkup Aswaja meliputi keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan 

manusia dengan sesama manusia, hubungan antara manusia dengan dirinya 

sendiri dan hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. 

Adapun ruang lingkup bahan pelajarannya meliputi, Al-Qura’an, keimanan, 

ibadah, akhlak, muamalah, syariah dan tarikh (sejarah Islam). Pola pembinaan 

Aswaja di MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah 

dikembangkan dengan menekankan keterpaduan antara tiga lingkungan, yaitu 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, sehingga ruang lingkup 

pembinaan yang dilakukan oleh guru bidang studi Aswaja juga meliputi ketiga 

lingkungan tersebut. Fungsi Akidah adalah dasar, fondasi untuk mendirikan 

bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin 

kokoh fondasi yang dibuat. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti 

akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan 

bermu’amalah dengan baik.
14

 Metode penyajian materi Aswaja MTs Manbaul 

                                                 
14Kuliah Aqidah Islam, H. Yunahar Ilyas, (Yogyakarta: LPPI,  1992) h. 10 
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Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah yang cenderung monoton seperti ini 

biasanya akan mendorong para pelajar untuk mengambil pilihan kebiasaan 

belajar (cognitive preference) yang bermotif ekstrinsik buintrinsik. Tingkat 

kompetensi guru Aswaja seperti contoh di atas, jika dibiarkan terus berlanjut 

kemungkinan besarakan membawa akibat rendahnya motivasi belajar siswa 

yang berdampak pada rendahnya tingkat hasil/hasil bidang studi Aswaja 

termasuk di kalangan para siswa MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya 

Lampung Tengah. Dalam mendiskripsikan hasil belajar siswa yang penulis 

gunakan berpedoman pada ketentuan penilaian seperti yang tertulis pada 

ketentuan yang ada pada buku raport.  

Tabel. 3. 

Pra Survey Tentang Hasil Belajar Bidang Studi Aswaja 

No 
Hasil Belajar Bidang Studi 

Aswaja 

Penilaian
15

 

Baik Cukup Rendah 

1 Penilaian Formatif   √   

2 Penilaian Sumatif √     

 

Adapun untuk menggambarkan secara lebih lengkap tentang 

kompetensi guru, disiplin kerja guru dengan hasil belajar bidang studi Aswaja 

yang ada di MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah 

Bumiratu Nuban Lampung Tengah berdasarkan hasil observasi pra survey 

yang penulis lakukan dapat disajikan sebagai berikut : Dari data tabel-tabel di 

atas dapat diketahui bahwa kompetensi guru dan disiplin kerja guru dapat 

dikatagorikan rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang ada untuk 

                                                 
15 Ibrahim Bapadal, Op.Cit., h.53 
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kompetensi guru 75% menunjukkan rendah, antara lain merencanakan sistem 

pembelajaran, proses pembelajaran, dan memanfaatkan media pembelajaran. 

Sementara itu hanya 25% yang menunjukkan cukup dalam mengevaluasi hasil 

belajar.  

Sedangkan untuk disiplin kerja guru 75% menunjukkan rendah 

dalam hal; Disiplin terhadap tugas kedinasan, disiplin terhadap waktu dan 

disiplin terhadap suasana kerja. Sementara hanya 25% cukup dalam hal 

disiplin terhadap sikap dan tingkah laku. Sementara itu jika dilihat dari hasil 

belajar bidang studi Aswaja yang dihasilkan dari indikator dapat diketahui 

50% untuk penilaian formatif dan 50% untuk penilaian sumatif. Oleh sebab 

itu, berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis merasa tertarik 

dengan fenomena yang terjadi di MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya 

Lampung Tengah dimana terdapat kompetensi guru dan disiplin kerja guru 

yang rendah, akan tetapi hasil belajar siswa baik.  

Disinilah penulis menemukan penyimpangan atau kesenjangan 

antara teori dengan kenyataan. Dengan demikian, dari hasil pengamatan yang 

telah dilakukan menimbulkan niat yang mendorong penulis untuk 

mengadakan penelitian tentang hubungan persepsi siswa tentang kompetensi 

pedagogik dan disiplin kerja guru dengan hasil belajar bidang studi Aswaja 

MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah. 
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B. Identifikasi Masalah. 

Berdasarkan latar belakang dari hasil pra survei yang dikemukakan di 

atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :  

1. Dinamika perubahan Kompetensi Guru yang meliputi perancangan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 

pemanfaatan tekhnologi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar 

2. Kesesuaian Kemampuan membimbing siswa yang menujukan 

keterkaitan bidang studi Aswaja dengan konteks kehidupan pada 

indikator disiplin terhadap tugas kedinasan, disiplin terhadap waktu, 

disiplin terhadap sikap dan tingkah laku secara jujur, objektif dan penuh 

tanggung jawab. 

3. Objektivitas kemampuan siswa yang diperoleh dari penilaian aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

C. Pembatasan Masalah 

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, batasan 

masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang 

akan diteliti.
16

  

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, 

dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian.  Oleh karena itu, penulis 

memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi 

dalam konteks permasalahan yang terdiri dari : 

                                                 
16 Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2003), h. 23 
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1. Kompetensi guru yang akan diteliti adalah kompetensi pedagogik yang 

meliputi perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis, pemanfaatan tekhnologi pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

2. Disiplin kerja guru yang akan diteliti hanya pada indikator disiplin 

terhadap tugas kedinasan, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap 

sikap dan tingkah laku. 

3. Hasil belajar bidang studi Aswaja dalam penelitian ini didasarkan 

kepada kemampuan siswa yang diperoleh dari penilaian aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik yang dapat dilihat dari hasil belajar siswa 

berupa nilai raport. 

D. Rumusan Masalah 

Dalam mencapai atau mendapatkan sesuatu, pasti terjadi adanya 

ketidaksesuaian dengan tujuan awal yang diharapkan. “Masalah adalah 

kesenjangan anatara harapan akan sesuatu dengan kenyataan yang ada.”
17

 

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam 

penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan 

dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan masalah yang dijadikan fokus 

penelitian, masalah pokok penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan antara kompetensi guru dengan hasil belajar 

bidang studi Aswaja MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung 

Tengah? 

                                                 
17 S. Margono, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 54. 
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2. Apakah ada hubungan antara disiplin kerja guru dengan hasil belajar 

bidang studi Aswaja MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung 

Tengah? 

3. Apakah ada hubungan antara kompetensi guru dan disiplin kerja guru 

secara bersamaan dengan hasil belajar bidang studi Aswaja MTs 

Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini 

adalah Untuk Mengetahui dan menganalisis : 

a. Hubungan antara kompetensi pedagogik dengan hasil belajar bidang 

studi Aswaja. 

b. Hubungan antara disiplin kerja guru dengan hasil belajar bidang 

Studi Aswaja. 

c. Hubungan antara kompetensi pedagogik dan disiplin kerja guru 

secara bersama-sama hasil belajar bidang Studi Aswaja MTs  

Manbal Ulum Seputih Surabaya. 

2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai sumber informasi dan bahan masukan atau saran bagi guru 

karena kompetensi guru dan disiplin kerja harus diperhatikan dan 

dilaksakan secara maksimal. Sebab dengan kompetensi yang dimiliki 
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seorang guru dan disiplin kerja yang baik maka dipastikan akan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada pemerintah dalam hal ini 

Dinas pendidikan, dewan pendidikan, komite sekolah, dan orang 

tua/wali murid hendaknya bersama-sama berpartisipasi dalam 

menentukan kebijakan dan program sekolah, mengawasi kebijakan 

dan program sekolah, pengawasan mutu sekolah, membiayai 

pendidikan, mengembangkan iklim sekolah, dan pengembangan 

sarana dan prasarana fisik sekolah. 

c. Sebagai sumbangan pemikiran/masukan bagi para pengelola dan 

pelaksana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah terutama, guru 

khususnya guru Aswaja tentang pentingnya peningkatan kompetensi 

Pedagogik yang harus dimiliki untuk dapat meningkatkan motivasi 

kerjanya dalam kegiatan pembelajaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru 

Satu kunci pokok tugas dan kedudukan guru sebagai tenaga 

profesional menurut ketentuan pasal 4 UU Guru dan Dosen adalah 

sebagai agen pembelajaran (Learning Agent) yang berfungsi 

meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran 

guru memiliki peran sentral dan cukup strategis antara lain sebagai 

fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi 

inspirasi belajar bagi peserta didik.
18

 

Kompetensi guru terdiri atas dua suku kata, yaitu kompetensi dan 

guru. Kompetensi secara bahasa mempunyai arti : “(kewenangan) 

kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.
19

”  Hal ini 

berarti bahwa yang dimaksud dengan kompetensi secara bahasa adalah 

sesuatu hak atau kewenangan, kekuasaan untuk menentukan sesuatu hal. 

Apabila sesorang tidak memiliki kompetensi, maka orang tersebut tidak 

memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menentukan sesuatu hal. 

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 14/ 2005 

tentang Guru dan Dosen menjelaskan pengertian dari kompetensi adalah 

                                                 
18 Trianto dan Titik Triwulan Tutik, Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, 

Kompetensi dan Kesejahteraan, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), Cet Ke 1, h.71 
19 WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 518 
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seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati dan dikuasai oleh Guru dan Dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.
20

  

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi merupakan seperangkat pendidikan yang harus dimiliki, 

dikuasai dan dihayati oleh seseorang agar dapat menjalankan tugas 

keprofesionalan dengan baik. Hal tersebut berarti bahwa kompetensi 

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 

harus dimiliki oleh seseorang, agar dapat menjalankan pekerjaannya 

dengan baik.  

Apabila seseorang tidak memiliki kompetensi maka orang tersebut 

tidak memiliki pendidikan dalam menjalani tugasnya, dan hasilnya pun 

tidak akan baik. Begitu pula dengan seorang guru, ketika ia menjalani 

tugasnya sebagai seorang guru maka ia harus memiliki pendidikan 

sebagai seorang guru agar tugasnya berjalan dengan baik.  

Di dalam pendidikan, mencakup atas pengetahuan, keterampilan 

dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Begitu pula 

ketika guru tersebut melaksanakan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hendaknya seorang guru memiliki pendidikan sebelum ia 

menjalankan perilaku-perilaku teresbut agar memperoleh hasil yang lebih 

baik. Hal ini berarti, agar seorang guru menjadi guru profesionalan 

                                                 
20 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) h. 25 
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hendaknya ia memiliki pendidikan (kompetensi) ketika ia menjalankan 

tugasnya. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas keprofesionalannya agar 

terciptanya hasil yang lebih baik. Apabila seorang guru tidak memiliki 

kompetensi maka guru tersebut sebenarnya tidak pantas untuk menjadi 

seorang guru karena guru tersebut tidak memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan untuk menjadi guru profesional, dan 

hasilnya pun akan sia-sia.  

Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap 

terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Guru menurut 

bahasa adalah setiap orang yang mengajar. Mengajar adalah pekerjaan 

utama dari seorang guru, apabila terdapat seseorang yang mengajar maka 

ia dapat disebut sebagai seorang Guru (menurut bahasa). Hal ini pun 

diungkapkan oleh M. Ngalim Purwanto, bahwa seorang Guru adalah 

setiap orang yang memberikan ilmu kepada orang lain maka dapat disebut 

sebagai seorang guru.
21

  

Memberikan ilmu kepada orang lain itun sama saja dengan 

mengajarkan orang tersebut. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa seorang guru adalah orang yang mengajar kepada orang lain. Kata 

“Ilmu” didalam pengertian yang disampaikan oleh M. Ngalim Purwanto 

                                                 
21 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Keguruan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 35 
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tersebut adalah kata yang umum tidak terkait dengan sebuah ilmu, baik itu 

ilmu umum atau agama, pelajaran formal atau non formal, sedikit atau 

kah banyak ilmu yang disampaikan. Melainkan seluruh jenis ilmu yang 

diajarkan kepada orang lain dan ilmu tersebut mendatangkan manfaat bagi 

orang yang diajarkan. Di dalam pengertian tersebut pun terdapat kata 

“semua orang”, kata ini pun memiliki arti umum, maka seorang yang 

memberikan ilmu tersebut tidak terkait dengan umur, profesi, jenis 

kelamin, ataupun hal yang lainnya. Maka dapat disimpulkan, seorang 

guru tidaklah terkait dengan jenjang atau tingkatan peserta didik, jumlah 

pesarta didik, umur peserta didik tersebut serta ilmu yang diajarkan oleh 

guru tersebut. Subjek dan objek dari pekerjaan guru tersebut bersifat 

umum. Siapa saja, kapan saja, dan dimana saja seseorang yang 

mengajarkan kepada orang lain dapat disebut sebagai seorang guru.  

Muhibbin Syah menyatakan pengertian standar kompetensi guru 

adalah kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai 

seorang guru.
22

 Jadi kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh 

seorang guru dalam menjalankan tugasnya disebut sebagai kompetensi 

guru. Hal ini berarti seorang guru yang menjalankan tugas-tugas 

keguruannya dengan memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, maka 

guru tersebut telah memiliki standar kompetensi guru. Secara mendasar 

kompetensi guru merupakan suatu pernyataan tentang kriteria seorang 

                                                 
22 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-13, h. 229 
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guru yang dipersyaratkan untuk menkadi seorang guru ditetapkan dan 

disepakati oleh para guru. Hal ini membentuk suatu penguasan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi seorang guru sehingga dapat 

disebut sebagai dapat disebutkan dengan kekompetenan.  

Maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan 

kompetensi guru adalah kekuasaan atau kemampuan seorang guru dalam 

menjalankan tugas-tugas keguruan yang berdasarkan pada pendidikan 

seorang guru agar menjadi seorang guru profesional dan memperoleh 

hasil yang lebih baik. Hal ini berarti, setiap guru harus memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam menjalankan tugas-

tugasnya agar ia dapat melaksanakan tugas keprofesionalnya dengan 

sebaik-baiknya. Pada dasarnya tujuan dari standar kompetensi guru adalah 

meningkatkan kualitas dan kuantitas seorang guru dalam menjalankan 

tugasnya agar memperoleh hasil yang lebih baik. Seorang guru yang tidak 

memiliki kompetensi (kemampuan) untuk menjadi seorang guru, maka 

guru tersebut tidak dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk 

menjadi seorang guru. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 

14 tahun 2005 dan peraturan pemerintah No. 18/2005  membagi Standar 

Kompetensi menjadi empat  macam, yaitu ; (a).Kompetensi Pedagogik 

Guru; (b).Kompetensi Kepribadian; (c).Kompetensi Profesional; 

(D).Kompetensi Sosial
23

   

 

                                                 
23 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru (Apa, Mengapa, dan Bagaimana), (Bandung: 2008), h. 17 
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2. Urgensi Kompetensi Guru. 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan 

timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu.  

Dalam proses belajar mengajar tersirat adanya satu kesatuan 

kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang 

mengajar. Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efisien, maka guru mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam 

mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan yang diharapkan.  

Agar tujuan pendidikan tercapai, dimulai dengan lingkungan 

belajar yang kondusif dan efektif, maka guru harus melengkapi dan 

meningkatkan kompetensinya. Di antara kriteria-kriteria kompetensi guru 

yang harus dimiliki meliputi: 

1.1.1. Kompetensi kognitif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan 

intelektual. 

1.1.2. Kompetensi afektif, yaitu kompetensi atau kemampuan bidang 

sikap, menghargai pekerjaan dan sikap dalam menghargai hal-

hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. 

1.1.3. Kompetensi psikomotorik, yaitu kemampuan guru dalam 

berbagai keterampilan atau berperilaku.
24

 

 

                                                 
24 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h.18 
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3. Kompetensi Pedagogik Guru 

Majmudin mengutarakan pengertian dari kompetensi pedagogik 

guru ialah kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara 

mendalam dan penyelengaraan pembelajaran yang mendidik”.
25

  

Hal ini berarti bahwa kompetensi pedagogik guru adalah 

kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik secara 

mendalam dan kemampuan dalam menyelengarakan pembelajaran yang 

mendidik. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru 

mengarah kepada pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran 

dan mengarah pula terhadap metode pengajaran yang dilakukan oleh 

seorang guru. Sedangkan di dalam Standar Nasional Pendidikan pasal 28 

ayat 3 butir a, menjelaskan pengertian dari kompetensi pedagogik guru 

adalah “Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya”.
26

 Mulyasa 

mengutarakan langkah seorang guru dalam mengelola pembelajaran. Hal 

tersebut meliputi atas tiga kegiatan, yakni : 

a. Perencanaan 

Sebelum seorang guru mengelola pembelajaran, hendaknya 

guru tersebut merencanakan pembelajaran yang akan ia kerjakan. 

                                                 
25 Majmudin, Kompetensi Pedagogik Guru Indonesia [OnLine]. Tersedia: Www. Google/ 

Kompetensi/Kompetensi.com  [29-September 2009] 
26 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 75 

http://proxy.caw2.com/index.php?vit=uggc%3A%2F%2Fjjj.tbbtyr%2FXbzcrgrafv
http://proxy.caw2.com/index.php?vit=uggc%3A%2F%2Fjjj.tbbtyr%2FXbzcrgrafv
http://proxy.caw2.com/index.php?vit=uggc%3A%2F%2Fjjj.tbbtyr%2FXbzcrgrafv
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Perencanaan pembelajaran meliputi pembuatan tujuan pembelajaran 

dan kompetensi yang akan dipakai. Jadi ketika guru tersebut 

melakukann proses pembelajaran guru tersebut telah memiliki tujuan 

yang berorientasi kedepan dan hal ini akan membantu guru tersebut 

dalam mengelola pembelajaran. Menurut Mulyasa, bahwa sedikitnya 

perancangan pembelajaran mencakup tiga kegiatan, yaitu: 

1) Identifikasi Kebutuhan. 

Pada bagian ini seorang guru memberi tahukan, mengenali, 

menyatakan serta mengrumuskan tentang kebutuhan belajar, 

sumber-sumber pembelajaran, serta hambatan-hambatan yang akan 

dihadapi agar terpenuhinya kebutuhan belajar kepada peserta didik.  

Identifikasi kebutuhan akan mendatangkan menfaat yang 

besar terhadap kelancaran keberhasilan peserta didik, agar lebih 

termotivasi dalam belajar dan lebih mengetahui halangan dan 

rintangan yang akan ia hadapi. 

2) Identifikasi Kompetensi. 

Kompetensi merupakan komponen yang harus dirumuskan 

dalam pembelajaran dan memiliki peran yang penting dan 

menentukan arah pembelajaran.  

Oleh karena itu seorang guru haruslah merencanakan 

kompetensi pembelajaran yang akan dipakai sebelum melakukan 

pembelajaran. 
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3) Identifikasi Program Pembelajaran. 

Pada bagian ini seorang guru merancangkan program 

pembelajaran yang akan dikerjakan. Perancangan ini bermuara 

pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai produk 

pembelajaran jangka pendek.
27

 

b. Pelaksanaan 

Seorang guru harus memberikan kepastian atas apa yang ia 

rencanakan seperti Sumber Daya Manusia yang memadai dan Sarana 

Prasarana yang diperlukan. Agar tujuan dan kompetensi yang 

direncanakan dapat terlaksanakan. Maka guru tersebut harus 

melaksanakan apa yang telah ia rencanakan. 

c. Pengendalian 

Pengendalian pembelajaran bertujuan untuk mengarahkan 

pembelajaran kepada tujuan yang telah direncanakan. Apabila tidak 

ada kendali maka akan tidak pasti tujuan yang akan dicapai.
28

 

Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hasr : 18 berfirman : 

                    

       

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 

                                                 
27 E. Mulyasa, Op.Cit., h. 100 
28 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 77 
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kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 
 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman 

hendaknya memperhatikan segala sesuatunya yang akan ia lakukan 

pada hari esok. Hal tersebut membuktikan bahwa seseorang haruslah 

mempersiapkan atau m eren-canakan apa yang akan ia hadapi pada 

hari esok tersebut agar memperoleh hasil lebih baik.  

4. Disiplin Kerja Guru 

Berbicara tentang disiplin kerja kondisi yang seringkali timbul 

bernada negatif. Disiplin lebih erat dikaitkan dengan sangsi atau 

hukuman, Disiplin dalam artin yang positif sebagaimana dikemukakan 

Hodges dalam Yuspratiwi adalah sebuah sikap seseorang atau kelompok 

yang berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.  

Dalam kaitannya tentang pekerjaan pengertian disiplin kerja 

merupakan suatu sikap dan tingkah laku yang menunjukkan ketaatan 

karyawan terhadap peraturan organisasi. Sementara itu, Hasibuan 

menyatakan disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.  

Adapun arti kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela 

menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. 

Sedangkan arti kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan 
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seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis 

maupun tidak.
29

   

Disiplin juga merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya 

manusia yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan, karena 

tanpa adanya disiplin maka sulit mewujudkan tujuan yang maksimal.
30

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat penulis ambil kesimpulan 

bahwasaanya sikap dan prilaku dalam disiplin kerja ditandai oleh inisiatif, 

kemauan dan kehendak untuk mentaati peraturan.  Sikap dan prilaku 

untuk mentaati peraturan organisasi muncul dari dalam dirinya sendiri 

atau dengan adanya dorongan kontrol diri yang kuat.  

1). Macam-macam Disiplin Kerja 

Jasin mendefinisikan disiplin diri merupakan disiplin yang 

dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri.
31

 Hal ini merupakan 

manifestasi dan aktualisasi diri tanggung jawab pribadi, yang berarti 

mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada di luar dirinya.  

Disiplin diri memiliki peranan yang besar dalam mencapai 

tujuan sebuah organisasi. Melalui disiplin diri seorang karyawan 

selain dapat menghargai dirinya sendiri juga secara otomatis dapat 

menghargai orang lain. Disisi lain, bagi rekan sejawatnya, 

                                                 
29 Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 212 
30 Sedarmayanti, Sumber  Daya  Manusia  Dan  Produktivitas  Kerja, (Bandung: CV. Mandar 

Maju, 2001), h. 221 
31 A. Jasin, Peningkatan Disiplin Nasional dalam Sistem dan Pola Pendidikan Nasional, Analisis 

CSIS, No. 4 Tahun XVII, Juli-Agustus 1989, (Jakarta: Centre For Strategic and International Studies). 
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diterapkannya disiplin diri, akan memperlancar kegiatan yang bersifat 

kelompok.  

2). Disiplin kelompok 

Kita ketahui, kegiatan organisasi bukanlah kegiatan yang 

bersifat individual semata. Oleh sebab itu, selain disiplin diri juga 

masih diperlukan disiplin kelompok. Disiplin kelompok akan tercapai 

jika disiplin diri telah tumbuh dalam diri karyawan. Artinya, 

kelompok akan menghasilkan pekerjaan yang optimal jika masing-

masing anggota kelompok dapat memberikan andil yang sesuai 

dengan hak dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, antara disiplin 

diri dengan disiplin kelompok merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dan menunjang dan bersifat 

komplementer. 

3). Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Guru 

Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku. 

Pembentukan perilaku jika dilihat dari formula Kurt Lewin adalah 

interaksi antara faktor kepribadian dan faktor lingkungan 

(situasional).
32

 

a. Faktor Kepribadian 

Faktor yang penting dalam kepribadian seseorang guru 

adalah sistem nilai yang dianut. Sistem nilai dalam hal ini 

                                                 
32 Avin Fadila Helmi, Buletin Psikologi: Disiplin Kerja, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 

Tahun IV, No. 2, Desember 1996, Edisi Khusus Ulang Tahun XXXII), h.37 
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berkaitan langsung dengan displin. Nilai-nilai yang menjunjung 

disiplin yang diajarkan atau ditanamkan orang tua, guru dan 

masyarakat akan digunakan sebagai kerangka acuan bagi 

penerapan disiplin ditempat kerja atau sekolah. Sistem nilai akan 

terlihat dalam sikap seorang guru dan sikap tersebut akan tercermin 

dalam prilaku. Kelman dalam Avin Fadila Helmi menggolongkan 

sikap dan prilaku dalam tiga tingkatan, yaitu: 

1). Disiplin Karena Kepatuhan 

Kepatuhan terhadap aturan-aturan yang didasarkan atas 

dasar perasaan takut. Disiplin kerja dalam tingkat ini dilakukan 

semata untuk mendapatkan reaksi positif dari pimpinan atau 

atasan yang memiliki wewenang. Sebaliknya jika pengawas 

tidak ada ditempat disiplin kerja tidak tampak.  

2). Disiplin karena identifikasi 

Kepatuhan aturan yang didasarkan pada identifikasi 

adalah adanya perasaan kekaguman atau penghargaan pada 

pimpinan. Pemimpin yang kharismatik adalah figur yang 

dihormati, dihargai dan sebagai pusat identifikasi.  

Guru yang menunjukkan disiplin terhadap aturan-aturan 

organisasi bukan disebabkan karena menhgormati aturan 

tersebut tetapi lebih disebabkan keseganan pada atasannya. 

Penghormatan dan penghargaan guru pada pimpinan dapat 
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disebabkan karena kualitas kepribadian yang baik atau 

mempunyai kualitas profesionalitas yang tinggi di bidangnya. 

3). Disiplin Karena Internalisasi 

Disiplin kerja dalam tingkat ini terjadi karena guru 

mempunyai sistem nilai pribadi yang menjunjung tinggi nilai-

nilai kedisiplinan. 

Dalam taraf ini, orang dikatagorikan telah mempunyai 

diri.
33

 

b. Faktor Lingkungan 

Disiplin kerja yang tinggi tidak muncul begitu saja, 

melainkan sebuah proses belajar yang terus-menerus. Proses 

pembelajaran agar dapat efektif maka pemimpin yang merupakan 

agen pengubah perlu memperhatikan prinsip-prinsip konsisten, 

adil, bersikap positif dan transparan. Konsisten adalah 

memperlakukan aturan secara konsisten dari waktu ke waktu. 

Sekali aturan yang telah disepakati dilanggar, maka rusaklah sistem 

aturan tersebut.  

Adil dalam hal ini adalah memperlakukan seluruh guru 

dengan tidak membeda-bedakan. Artinya, pemimpin tidak dapat 

menjadikan alasan pribadi sebagai unsur dalam membeda-bedakan. 

Upaya menanamkan disiplin pada dasarnya adalah menanamkan 

nilai-nilai.  

                                                 
33 Ibid, h. 37-38 
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Oleh karenanya, komunikasi terbuka adalah kuncinya. 

Dalam hal ini transparansi mengenai apa yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan, termasuk di dalamnya sangsi dan hadiah atau 

penghargaan apabila guru memrlukan konsultasi terutama bila 

aturan - aturan dirasakan tidak memuaskan. 

5. Hasil Belajar Siswa Bidang Studi Aswaja  

a. Pengertian Hasil Belajar. 

Teori Hasil Belajar adalah sesuatu kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan belajar dapat 

berlangsung di mana-mana, misalnya di lingkungan keluarga, di 

sekolah dan di masyarakat, baik disadari maupun tidak disadari, 

disengaja atau tidak disengaja. hasil belajar merupakan kemampuan 

internal (kapabilitas) yang meliputi pengetahuan, ketermpilan dan 

sikap yang telah menjadi milik pribadi sesorang dan memungkinkan 

seseorang melakukan sesuatu.
34

   

Adapun belajar menurut pengertian secara psikologis, adalah 

merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam 

seluruh aspek tingkah laku. Menurut Slameto pengertian belajar dapat 

didefinisikan sebagai berikut : Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

                                                 
34 Menurut Gagne (dalam Sumarno, 2011). 
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yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.
35

  

Selain itu, belajar merupakan tingkah laku yang mengalami 

perubahan. Karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, 

baik fisik maupun psikis, seperti: perubahan dalam pengertian, 

pemecahan suatu masalah atau berpikir, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan, ataupun sikap.
36

  

Dalam rumusan Spears yang dikutip oleh Dewa Ketut Sukardi 

mengemukakan bahwa belajar itu mencakup berbagai macam 

perbuatan mulai dari mengamati, membaca, menurun, mencoba sampai 

mendengarkan untuk mencapai suatu tujuan.
37

 

Selanjutnya, Cronbach di dalam Sumardi Suryabrata 

menyatakan bahwa, belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan 

mengalami; dan dalam mengalami itu si pelajar mempergunakan 

pancainderanya.
38

 Berdasarkan definisi yang dikemukakan beberapa 

tokoh di atas, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang merupakan 

sebagai akibat dari pengalaman atau latihan.  

                                                 
35 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengeruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet. 

Ke-4, h. 2. 
36 M. Ngalim Purwanto, Op. Cit., h. 85. 
37 Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1983), Cet. Ke-1, h.17. 
38 Sumardi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-

2, h.231. 



 

 

 

39 

 

 

 

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pengertian prestasi 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku dari berbagai 

pengalaman atau latihan dalam penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan dalam mata pelajaran yang lazimnya 

ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. 

b. Ruang Lingkup Pembahasan Aswaja. 

Dalam pengembangan akhlak anak, pendidik memegang 

peranan strategis dimana tuntunan wahyu Illahi, Al Quran, 

Sunah/Hadist Nabi menjadi kerangkanya referensinya. Referensi yang 

dibuat manusia cenderungterikat pada zaman sehingga mudah berubah 

ubah dalam proses pengembangannya.
39

  

Oleh karena itu, semua pendidik haruslah menghayati ajaran 

agama islam. Dalam rangka pikiran ini, dakwah agama islam perlu 

menghayati relevansi materi yang didakwahkan dengan kelompok 

sasaraan dalam hal ini generasi anak anak.  

Untuk meningkatkan kemampuan pengkaitan ajaran agama 

dengan tantangan perubahan, maka perlu kerjasama antara ilmuwan 

dan para pendidik agama, sehingga kualitas dakwah dapat 

ditingkatkan. Meminjam sistem matika Hasan al-banna maka ruang 

lingkup pembahasan aqidah adalah :  

                                                 
39Pendidikan Agama dan Akhlak Bagi Anak dan Remaja ( PT. Logos WacanaIlmu, 2001), hal 129-

130 
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1) Ilahiyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Ilah (Tuhan, Allah) seperti wujud Allah, 

nama-nama dan sifat-sifat Allah;  

2) Nubuwat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan 

tentang kitab-kitab Allah dan Mu’jizat;  

3) Ruhaniyat yaitu pembahan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, Sayton, 

dan roh;  

4) Sam’iyyat yaitu membahas tentang segala sesuatu yang hanya 

diketahui lewat sam’i (dalil nakli berupa al-quran dan sunah)
40

 

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi 

segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan 

proses belajar siswa. Yang dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah 

mengambil cuplikan perubahan tingkah laku yang dianggap penting 

yang dapat mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar 

siswa, baik yang berdimensi cipta dan rasa maupun karsa. Kunci 

pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa adalah 

mengetahui garis-garis besar indikator (penunjuk adanya prestasi 

belajar) dikaitkan dengan jenis-jenis prestasi yang hendak diukur.
41

   

                                                 
40H. Yunahar Ilyas. Kuliah …,h. 6 
41 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-13, h. 150. 
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Dalam sebuah situs yang membahas Taksonomi Bloom, 

dikemukakan mengenai teori Bloom yang menyatakan bahwa, tujuan 

belajar siswa diarahkan untuk mencapai ketiga ranah. Ketiga ranah 

tersebut adalah ranah kognitif, afektif dan psikomotorik Dalam proses 

kegiatan belajar mengajar, maka melalui ketiga ranah ini pula akan 

terlihat tingkat keberhasilan siswa dalam menerima hasil pembelajaran 

atau ketercapaian siswa dalam penerimaan pembelajaran. Dengan kata 

lain, prestasi belajar akan terukur melalui ketercapaian siswa dalam 

penguasaan ketiga ranah tersebut. Hasil belajar Bidang Studi Aswaja 

dapat dinilai dengan cara : 

a) Penilaian formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk 

mencari umpan balik (feedback), yang selanjutnya hasil penilaian 

tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar-

mengajar yang sedang atau yang sudah dilaksanakan. 

b) Penilaian Sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk 

memperoleh data atau informasi sampai dimana penguasaan atau 

pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah 

dipelajarinya selama jangka waktu tertentu.
42

 

c. Dalil - Dalil Keutamaan Belajar. 

Al- quran Surat At-Taubah ayat 122 Menjelaskan : 

                                                 
42 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), Cet. Ke-10, h. 26. 
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Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke 

medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 

golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila 

mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya. 

 

Cara manusia mengkaji, memahami dan memikul tanggung 

jawab di dunia ini adalah dengan ilmu (pengetahuan), yaitu yang 

memungkinkan ia menunaikan risalah-Nya dalam kehidupan dan 

menyebarkan kebenaran, keadilan dan kebaikan. Baik Al-Qur’an 

maupun hadis banyak berisi dorongan (spirit) agar seseorang 

berilmu pengetahuan dan menuntut ilmu (belajar). Sebagaimana 

dalam firman Allah: 

                

                

              

 

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 

Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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Ayat tersebut memberikan gambaran yang mendorong agar 

setiap individu maupun kelompok untuk belajar, menuntut ilmu 

dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan 

ketakwaan kepada Allah SWT. Tidak semua orang yang beriman 

itu identik dengan berilmu, ada juga sementara orang yang 

menyatakan diri sebagai muslim yang beriman tetapi tidak 

berupaya menuntut ilmu.  

d. Jenis - Jenis Hasil Belajar 

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi 

segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan 

proses belajar siswa. Yang dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah 

mengambil cuplikan perubahan tingkah laku yang dianggap penting 

yang dapat mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar 

siswa, baik yang berdimensi cipta dan rasa maupun karsa. Kunci 

pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa adalah 

mengetahui garis-garis besar indikator (penunjuk adanya prestasi 

belajar) dikaitkan dengan jenis-jenis prestasi yang hendak diukur.
43

  

Dalam sebuah situs yang membahas Taksonomi Bloom, 

dikemukakan mengenai teori Bloom yang menyatakan bahwa, tujuan 

belajar siswa diarahkan untuk mencapai ketiga ranah. Ketiga ranah 

tersebut adalah ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.  

                                                 
43 Muhibbin Syah, Op.Cit., h. 150. 
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1) Cognitive Domain (Ranah Kognitif).  

Bloom membagi domain kognisi ke dalam 6 Pengetahuan 

(Knowledge) Berisikan kemampuan untuk mengenali dan 

mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, 

urutan, metodologi, prinsip dasar dan sebagainya.
44

  

Pengetahuan juga diartikan sebagai kemampuan mengingat 

akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan.
45

 

a) Pemahaman (Comprehension) 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

menangkap makna dan arti yang dari bahan yang dipelajari.
46

 

Pemahaman juga dikenali dari kemampuan untuk membaca 

dan memahami gambaran, laporan, tabel, diagram, arahan, 

peraturan, dan sebagainya.
47

 

b) Aplikasi (Application) 

Aplikasi atau penerapan diartikansebagai kemampuan 

untuk menerapkan suatu kaidah atau metode bekerja pada 

suatu kasus atau problem yang konkret dan baru.
48

 Di tingkat 

ini, Seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan 

                                                 
44 Taksonomi Bloom dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/ Taksonomi_Bloom. /2008/05/02/. 
45 W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: Grasindo, 1996), Cet. Ke-4, h. 247. 
46 Ibid  
47 Taksonomi Bloom, Op.cit, http://id.wikipedia.org/. 
48 W.S. Winkel, Op.cit, h. 247. 

http://id.wikipedia.org/wiki/
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gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagainya di 

dalam kondisi kerja.
49

 

c) Analisis (Analysis) 

Analisis didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian, sehingga 

struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami 

dengan baik.
50

 Di tingkat analisis, seseorang akan mampu 

menganalisa informasi yang masuk dan membagi-bagi atau 

menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil 

untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu 

mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari 

sebuah skenario yang rumit.
51

 

d) Sintesis (Synthesis)  

Sintesis diartikan sebagai kemampuan untuk 

membentuk suatu kesatuan atau pola baru.
52

  Sintesis satu 

tingkat di atas analisa. Seseorang di tingkat sintesa akan 

mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario 

yang sebelumnya tidak terlihat, dan mampu mengenali data 

atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi 

yang dibutuhkan.
53

 

                                                 
49 Taksonomi Bloom, Op.cit, http://id.wikipedia.org/ 
50 W.S. Winkel, Op.cit, h. 247. 
51 Taksonomi Bloom, Op.cit, http://id.wikipedia.org/ 
52 W.S. Winkel, Op.cit, h. 247. 
53 Taksonomi Bloom, Op.cit, http://id.wikipedia.org/ 
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e) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi diartikan sebagai kemampuan untik 

membentuk suatu pendapat mengenai sesuatu atau beberapa 

hal, bersama dengan pertanggungjawaban pendapat itu, yang 

berdasarkan kriteria tertentu.
54

 Evaluasi dikenali dari 

kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, 

gagasan, metodologi, dengan menggunakan kriteria yang 

cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai 

efektivitas atau manfaatnya.
55

 

2) Affective Domain (Ranah Afektif)  

Berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan 

dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian 

diri.
56

 Tujuan pendidikan ranah afektif adalah hail belajar atau 

kemampuan yang berhubungan dengan sikap atau afektif. 

Taksonomi tujuan pendidikan ranah afektif terdiri dari aspek : 

a). Penerimaan (Receiving/Attending) 

Penerimaan mencakup kepekaan akan adanya suatu 

perangsang dan kesediaan untuk memperhatikan 

rangsangsangan itu, seperti buku pelajaran atau penjelasan 

yang diberikan oleg guru.
57

 

b). Tanggapan (Responding) 

                                                 
54 W.S. Winkel, Op.cit, h. 247. 
55 Taksonomi Bloom, Op.cit, http://id.wikipedia.org. 
56 Ibid 
57 W.S. Winkel, Op.cit, h. 248. 
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Meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam 

memberikan tanggapan.
58

 

c). Penghargaan (Valuing) 

Penghargaan atau penilaian mencakup kemampuan 

untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa 

diri sesuai dengan penilaian itu.mulai dibentuk suatu sikap 

menerima, menolak atau mengabaikan, sikap itu dinyatakan 

dalam tingkah laku yang sesuai dengan konsisten dengan 

sikap batin.
59

 

d). Pengorganisasian (Organization)  

Memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan 

konflik di antaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang 

konsisten.
60

 Pengorganisasian juga mencakup kemampuan 

untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan 

pegangan dalam kehidupan. Nilai- nilai yang diakui dan 

diterima ditempatkan pada suatu skala nilai mana yang pokok 

dan selalu harus diperjuangkan, mana yang tidak begitu 

penting.
61

 

e). Karakterisasi Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a   

      Value or Value Complex) 

                                                 
58 Taksonomi Bloom, Op.cit, http://id.wikipedia.org. 
59 W.S. Winkel, Op.cit, h. 248. 
60 Taksonomi Bloom, Op.cit, http://id.wikipedia.org. 
61 W.S. Winkel, Op.cit, h. 248. 
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Memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah-

lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya-hidupnya.
62

 

Karakterisasinya mencakup kemampuan untuk menghayati 

nilai-nilai kehidupan sedemikin rupa, sehingga menjadi milik 

pribadi (internalisasi) dan menjadi pegangan nyata dan jelas 

dalam mengatur kehidupannya sendiri.
63

 

f). Psychomotor Domain (Ranah Psikomotor)  

Berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek 

keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, 

berenang, dan mengoperasikan mesin.
64

  

Ciri khas dari keterampilan motorik ini ialah adanya 

kemampuan “Automatisme” yaitu gerakan-gerik yang terjadi 

berlangsung secara teratur dan berjalan dengan enak, lancar dan 

luwes tanpa harus disertai pikiran tentang apa yang harus 

dilakukan dan mengapa hal itu dilakukan. Keterampilan 

motorik lainnya yang kaitannya dengan pendidikan agama ialah 

keterampilan membaca dan menulis huruf Arab, keterampilan 

membaca dan melagukan ayat-ayat Al-Qur’an, keterampilan 

melaksanakan gerakan-gerakan shalat. Semua jenis 

                                                 
62 Taksonomi Bloom, Op.cit, http://id.wikipedia.org. 
63 W.S. Winkel, Op.cit, h. 248. 
64 Taksonomi Bloom, Op.cit, http: //id.wikipedia.org 
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keterampilan tersebut diperoleh melalui proses belajar dengan 

prosedur latihan.
65

 

e. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar. 

Kegiatan belajar dilakukan oleh setiap siswa, karena melalui 

belajar mereka memperoleh pengalaman dari situasi yang 

dihadapinya. Dengan demikian belajar berhubungan dengan 

perubahan dalam diri individu sebagai hsil pengalamannya di 

lingkungan. Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

siswa dapat kita bedakan menjadi dua macam: 

1. Faktor Internal (faktor dari dalam siswa), 

Keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa, meliputi dua aspek 

yakni : 

a. Aspek Fisiologis  

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang 

menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-

sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa 

dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah 

dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga 

materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak membekas. 

b. Aspek Psikologis 

                                                 
65 Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), Cet. Ke-2, h. 99-100. 
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Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang 

dapat mempengaruhi kuantitas dan kualits perolehan 

pembelajaran siswa.  

2. Faktor Eksternal (faktor dari luar diri siswa),  

Terdiri dari faktor lingkungan dan faktor instrumental sebagai 

berikut : 

a. Faktor-faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan siswa ini dapat dibagi menjadi dua 

bagian yaitu: faktor lingkungan alam/non sosial dan faktor 

lingkungan sosial. Yang termasuk faktor lingkungan non 

sosial/alami ini ialah seperti: keadaan suhu, kelembaban 

udara, waktu (pagi, siang, malam), tempat letak gedung 

sekolah, dan sebagainya. Faktor lingkungan sosial baik 

berwujud manusia dan representasinya termasuk budayanya 

akan mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. 

b. Faktor-faktor Instrumental  

Faktor instrumental ini terdiri dari gedung/sarana fisik 

kelas, sarana/alat pengajaran, media pengajaran, guru dan 

kurikulum/materi pelajaran serta strategi belajar mengajar 

yang digunakan akan mempengaruhi proses dan hasil belajar 

siswa.
66

 Dari semua faktor di atas, dalam penelitian kali ini 

                                                 
66 Alisuf Sabri, Op.cit, h. 59-60. 
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akan diarahkan pada faktor instrumental yang di dalamnya 

guru profesional itu akan ditunjukan.  

Faktor-faktor di atas saling mempengaruhi satu sama 

lain. Misalnya : Seorang siswa yang conserving terhadap ilmu 

pengetahuan biasanya cenderung mengambil pendekatan yang 

sederhana dan tidak mendalam.   

Sebaliknya seorang siswa yang memiliki kemampun 

intelegensi yang tinggi (faktor Iternal) dan mendapat dorongan 

positif dari orang tua atau gurunya (faktor eksternal) akan 

lebih memilih pendekatan belajar yang lebih mementingkan 

kualitas hasil belajar. Akibat pengaruh faktor-faktor tersebut 

di atas muncul siswa-siswa yang berprestasi tinggi, rendah 

atau gagal sama sekali. 

Dalam hal ini seorang guru yang memiliki kompetensi 

yang baik dan profesional diharapkan mampu mengantisipasi 

kemungkinan kemungkinan munculnya siswa yang 

menunjukkan gejala kegagalan dengan berusaha mengetahui 

dan mengatasi faktor - faktor yang menjadi penghambat 

proses belajar siswa. 

B. Kerangka Pemikiran 

Guru adalah komponen yang paling berpengaruh terhadap 

terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Berbagai upaya 

perbaikan pun dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah 
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satunya sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan dedikasi 

yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut Kunandar, 

kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau 

kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif.
67

  

Sementara itu, E. Johnson, dalam buku yang ditulis Moch. Uzer 

Usman pun mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang 

rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi 

yang diharapkan.
68

  

Selain itu, kompetensi merupakan suatu tugas yang memadai atas 

kepemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh 

jabatan seseorang.
69

 Jika padukan dengan sebuah profesi keguruan atau 

tenaga pengajar, maka akan mengandung arti kemampuan seseorang guru 

dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan 

layak ataukemam puan dan kewenangnan guru dalam melaksanakan profesi 

keguruannya.  

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan 

peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; (c) pengembangan 

kurikulum/silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) 

                                                 
67 Kunandar, Guru Profesional:Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan Dan Sukses 

Dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 51 
68 Moch. Uzer Usman, Op.cit, h. 34 
69 Roestiyah N.K, Masalah-masalah Ilmu Keguruan, (Jakarta: Bina Aksara,1989), Cet ke-3, h.4. 
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pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.
70

 

Pada dasarnya, kompetensi guru merupakan gambaran tentang apa 

yang seyogyanya dapat dilakukan (be able to do). Agar dapat melakukan 

sesuatu dalam menjalankan tugasnya, guru harus memiliki kemampuan 

(ability) dalam bentuk pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan 

keterampilan (skill) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.   

Dari hasil observasi, gambaran kompetensi guru MTs Manbaul 

Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah terkait dengan hasil belajar bidang 

studi Aswaja yakni;  Guru kurang memperhatikan kesiapan ketika akan 

melakukan KBM. Kejadiannya, semua aktivitas pembelajaran dari awal 

sampai akhir tidak direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah 

yang kemungkinan dapat timbul, guru tidak rutin mempersiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran ketika akan melaksanakan tugasnya. Guru yang 

bersangkutan akan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sewaktu 

akan diadakan pemeriksaan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan 

pedoman bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas.  

Jika guru benar-benar mempersiapkan kedua hal tersebut, 

penyimpangan dan pembiasan dalam penyampaian mata pelajaran tidak akan 

terjadi. Siswa akan lebih fokus dan konsentrasi dengan apa yang disampaikan 

guru. Selanjutnya, jika hal ini di dukung dengan adanya pemanfatan media 

pembelajaran yang baik akan terciptanya situasi belajar bagi anak yang 

                                                 
70 Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005, Op.cit., h.16 
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kreatif, aktif dan menyenangkan. Sehingga akan memberikan ruang yang luas 

bagi anak untuk dapat mengeksplor potensi dan kemampuannya sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar bidang studi Aswaja tersebut. Namun yang 

terjadi di MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah ,, guru 

madrasah dalam merencanakan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

pemanfatan media pembelajaran rendah. Sementara itu, kedisiplinan adalah 

sikap penuh kerelaan atau kesadaran dalam mematuhi semua aturan dan 

norma yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai guru. Sikap seorang 

guru adalah cermin dan teladan bagi setiap anak didiknya sehingga akan 

memberikan warna terhadap hasil pendidikan yang jauh lebih baik. Namun, 

sikap guru MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah , masih 

banyak yang indisipliner. Banyak yang mengabaikan dan tidak mentaati 

peraturan kerja. Ini dapat dilihat dari cara guru yang tidak memperhatikan 

pakaian seragam mengajar yang telah ditetapkan oleh MTs Manbaul Ulum 

Seputih Surabaya Lampung Tengah, guru kurang menyiapkan kelengkapan 

mengajar, dan melaksanakan tugas-tugas pokok.  

Guru yang memiliki disiplin kerja tinggi secara otomatis akan 

mengajarkan siswa tentang kedisiplinan, baik disiplin dalam mengerjakan 

tugas, waktu dan disiplin terhadap perilaku. Sehingga dengan disiplin, siswa 

mampu meningkatkan hasil belajarnya baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Dan selanjutnya adalah hasil belajar yang dapat memberikan kepuasan 

kepada orang yang bersangkutan, khususnya orang yang sedang menuntut 

ilmu di sekolah. Hasil belajar meliputi segenap ranah kejiwaan yang berubah 
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Hasil Belajar Bidang Studi 

Aswaja (Y) 

 

Kompetensi Pedagogik (X1) 

Disiplin Kerja Guru  

(X2) 

sebagai akibat dari pengalaman dan proses belajar siswa yang bersangkutan. 

Hasil belajar dapat dinilai dengan cara: penilaian formatif dan penilaian 

sumatif.
71

 

Dengan demikian selanjutnya penulis akan mengkaji secara kritis 

adakah hubungan yang signifikan Kompetensi Pedagogik (X1) dengan Hasil 

belajar bidang studi Aswaja (Y), adakah hubungan yang signifikan disiplin 

kerja guru (X2) dengan hasil belajar Aswaja, serta adakah hubungan yang 

signifikan antara Kompetensi Pedagogik, Disiplin Kerja Guru secara 

bersama-sama (X1 X2) dengan hasil belajar bidang studi Aswaja (Y).  

Sedangkan gambaran paradigma penelitian penulis gambarkan 

dalam bentuk skema sebagai berikut : 

Gambar. 1 

Paradigma Penelitian Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik, Disiplin 

Kerja Guru Dengan Hasil Belajar Bidang Studi Aswaja  

MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 M. Ngalim Purwanto, Op.cit. h. 26. 
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C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang 

dikemukakan dalam masalah yang harus dibuktikan.
72

 Hipotesis juga berupa 

dugaan yang mungkin benar atau salah atau palsu dan akan diterima jika 

fakta-fakta membenarkannya. Penolakan atau penerimaan hipotesa dengan 

begitu sangat tergantung kepada hasil-hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta 

yang dikumpulkan”
73

  

Sementara itu, secara ringkas Sumadi Suryabrata mendefinisikan 

hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris”.
74

  

Ciri utama hipotesis yang baik menurut Koentjoroningrat ada tiga, 

yaitu : (1).Sederhana dalam perumusan; (2).Menggunakan variabel-variabel 

yang tegas; (3).Kebenaranya dapat diuji oleh peneliti lain;  

Young dalam buku yang ditulis Koentjoroningrat mengatakan bahwa 

hipotesis dalam penelitian mempunyai peran memberikan tujuan tegas bagi 

penelitian, membantu dalam penentuan arah yang harus ditempuh, serta 

menghindarkan suatu penelitian yang tak terarah dan tak bertujuan. Masih 

menurut Koentjoroningrat, cara yang baik untuk memperoleh hipotesis adalah 

dari pengalaman, pengamatan, dan dugaan peneliti, dari hasil penelitian 

sebelumnya, serta dari berbagai macam teori yang sudah terbentuk.
75

 

                                                 
72 Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo, Statistik Indukktif, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1993), h. 13 
73 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta, Andi Offset, 1980), jilid I, h. 63 
74 Sumadi Suryabrata, Motodologi Penelitian, (Jakarta : Rajawali, 1985), h. 75  
75 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 24-25 
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Berdasarkan berbagai kutipan diatas, maka hipotesis adalah 

merupakan suatu jawaban sementara terhadap suatu masalah, yang mungkin 

benar atau mungkin salah, yang kemudian bisa saja diterima apabila faktanya 

membuktikan kebenaran dan ditolak apabila faktanya menyangkal. Dalam 

penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :  

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kompetensi 

Pedagogik dengan hasil belajar bidang studi aswaja MTs Manbaul Ulum 

Seputih Surabaya Lampung Tengah. 

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin kerja guru 

dengan hasil belajar bidang studi akidah akhlah MTs Manbaul Ulum 

Seputih Surabaya Lampung Tengah. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kompetensi 

Pedagogik dan disiplin kerja guru secara bersamaan dengan hasil belajar 

bidang studi akidah akhlah MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya 

Lampung Tengah. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Desain Penelitian. 

1. Tempat dan Waktu Penelitian. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya 

Lampung Tengah. 

2. Metode Penelitian 

Metode Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kuantitatif karena 

berusaha menjelaskan bagaimana hubungan  kompetensi pedagogik dan disiplin 

kerja guru dengan hasil belajar siswa. Penelitian deskriptif menuturkan dan 

menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, variabel dan fenomena yang 

terjadi penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Bentuk yang diamati 

bisa berupa sifat dan pandangan yang menggejala saat sekarang.
76

  

Kemudian Whirney juga menjelaskan, metode penelitian deskriptif 

adalah cara pencarian fakta dengan interhasil yang tepat.
77

 Sedangkan menurut 

Muhammad Natsir sendiri, metode penelitian deskriptif adalah meneliti untuk 

membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga metode ini 

berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.
78

 Berdasarkan uraian di 

atas maka dapat dijelaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan adalah 

penelitian deskriptif kuantitatif dan berbentuk korelatif. Hal ini karena penulis 

ingin menggambarkan hubungan antara Persepsi siswa terhadap kompetensi 

pedagogik, dan disiplin kinerja guru dengan hasil belajar bidang studi Aswaja 

MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah. Adapun pendekatan 

                                                 
76 M. Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.89. 
77 Mohammad Natsir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), Cet I, h. 63 
78 Ibid, h. 64 
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yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode survei. Menurut 

Singarimbun dan Effendi metode survei adalah penelitian yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data yang pokok.
79   

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling. 

1. Populasi dan Sampel. 

Populasi menurut Suharsimi Arikunto adalah “keseluruhan 

subyek penelitian”.
80

 Dalam pengertian lain populasi adalah “totalitas 

kasus, kejadian, hal dan lain-lain. Populasi dapat berwujud; sejumlah 

manusia, kurikulum, cara pengadministrasian, kepemimpinan, peristiwa 

dan lain-lain”.
81

 

Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan populasi adalah segenap subyek penelitian baik yang 

berwujud manusia ataupun unsur lainnya yang terdapat dalam ruang 

lingkup sebuah obyek penelitian yang telah ditentukan. Adapun 

pengambilan data penelitian dilaksanakan pada MTs Manbaul Ulum 

Seputih Surabaya Lampung Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah 

Siswa pada MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah. 

Adapun jumlah guru sebanyak 12 orang, dan siswa sebanyak 102 siswa. 

 

 

                                                 
79 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Motede Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES, 2002), h. 25 
80 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Bina Aksara, 1999), h. 62    
81 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 133 
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2. Teknik Sampling. 

Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah “sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti”.
82

 Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan sampel dalam sebuah penelitian adalah jumlah 

subyek penelitian tertentu yang diambil dari populasi sebagai wakilnya 

dengan besar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhah dan kehendak si 

peneliti dengan syaarat benar-benar sudah mewakili populasi. Dalam hal 

ini karena populasi kurang dari 100, maka penelitian yang dilakukan 

penulis penelitian populasi. Seperti dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto: 

“Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subnyeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10 

– 15%, atau 20 – 25% atau lebih ”.
83

 Sehingga dapat diambil sampel 

sebanyak 30 responden yang berasal dari guru dan siswa, artinya 

pengambilan sampel ini sebesar 24,2%. 

C. Definisi Operasional Variabel. 

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan sebuah definisi operasional. Hal 

tersebut dikarenakan saslah satu unsur yang dapat membantu komunikasi antar 

peneliti. Dengan membaca definisi operasional variabel, seorang peneliti akan 

mengetahui pengukuran suatu variabel sehingga dia dapat mengetahui baik-

buruknya pengukuran tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel bebas 

dan satu variabel terikat. Berikut ini akan penulis paparkan definisi operasional 

                                                 
82 Suharsimi Arikunto, op.cit., h. 104  
83 Ibid, h. 106   
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variabel tersebut, yaitu: 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable). 

a. Hasil Belajar Siswa. 

Hasil belajar siswa, yaitu suatu proses perubahan tingkah laku dari 

berbagai pengalaman atau latihan dalam penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan dalam mata pelajaran yang lazimnya 

ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Skala 

ukur dari variabel ini adalah nilai rapor siswa. 

2. Variabel Bebas (Independent Variable). 

a. Kompetensi Pedagogik Guru. 

Kompetensi pedagogik guru yaitu seperangkat penguasaan 

kemampuan yang ada dalam diri guru yang dapat mewujudkan 

kinerjanya secara tepat dan efektif. Adapun yang menjadi indikator 

penilaian dari Persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik adalah 

kompetensi paedagogik, personal, sosial dan kompetensi profesianal 

yang meliputi; merencanakan sistem pembelajaran, proses belajar, 

memanfaatkan media pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajar.  

Skala ukur variabel Persepsi Siswa Tentang Kompetensi 

Pedagogik adalah dengan sistem skor dengan menggunakan skala 

likert. Adapun cara pengukuran skala likert adalah dengan 

menghadapkan responden pada beberapa pertanyaan yang kemudian 

diminta untuk memberikan jawaban yang bersifat tertutup antara lain 
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; “Selalu” “Sering” Kadang-kadang,” Pernah,” dan “Tidak Pernah”. 

Jawaban tersebut kemudian diberi skor 1 hingga 5.
84

  

Adapun kisi-kisi dan indikator variabel Persepsi siswa tentang 

kompetensi pedagogik dapat dijabarkan sebagai berikut : 

                         Tabel. 4 

          Kisi-kisi Variabel Kompetensi Pedagogik Guru 

No Indikator Nomor Butir Jml 

1 Perencanaan sistem pembelajaran 1, 2,3,4 4 

2 Proses pembelajaran  5, 6, 7, 8, 9 5 

3 Memanfaatkan media pembelajaran 10,11, 12, 13, 14, 15 6 

4 Mengevaluasi hasil belajar 16, 17, 18, 19, 20 5 

 
 

b. Disiplin kerja guru 

Disiplin kerja guru yaitu sikap dan prilaku guru yang didasari 

dengan niat untuk mentaati segala peraturan organisasi yang 

didasarkan atas kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan 

organisasi yang ada di sekolah. Sedangkan indikator untuk variabel 

disiplin kerja guru adalah; disiplin terhadap tugas kedinasan, disiplin 

terhadap waktu, disiplin terhadap suasana kerja, dan disiplin terhadap 

sikap serta tingkah laku. Adapun skala ukur yang digunakan sama 

dengan skala likert.  

Adapun kisi-kisi dan indikator dari variabel disiplin kerja guru 

adalah sebagai berikut : 

           

 

                                                 
84 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Op.Cit., h. 110-112 
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Tabel. 5 

Kisi-kisi Variabel Disiplin Kerja Guru 

 

No Indikator Nomor Butir Jml 

1 Disiplin terhadap tugas kedinasan  1, 2, 3, 4, 5 5 

2 Disiplin terhadap waktu  6, 7, 8, 9, 10 5 

3 Disiplin terhadap suasana kerja 11, 12, 13, 14, 15 5 

4 Disiplin terhadap sikap dan tingkah laku 16, 17, 18, 19, 20 5 

 
 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Quesioner/Angket. 

Quesioner atau angket dijelaskan oleh Kartini Kartono: “Angket 

atau kuesioner ialah penyelidikan suatu masalah yang umumnya banyak 

menyangkut kepentingan umum dilakukan dengan menyodorkan daftar 

pertanyaan berupa formulir-formulir diajukan secara tertulis kepada 

sejumlah subjek untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan tertulis 

sepenuhnya”.
85

   Angket ini penulis pergunakan untuk mendapatkan data-

data tentang  Persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik dan disiplin 

kerja guru MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah. 

2. Observasi. 

Observasi dapat didefinisikan sebagai pemilihan, pengubahan, 

pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang 

berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
86

  

                                                 
85 Kartini Kartono, Op Cit,  h. 70   
86 Seltiz, Wrightsman and SW Cook, Research Methods in Social Relations, (New York : Holt, 

1976), h. 352 
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Dalam pengertian psikologik, observasi atau pengamatan meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan 

seluruh indera. Sedangkan Jorgensen dalam Mulyana mengemukakan 

bahwa metode pengamatan berperan serta dapat didefinisikan berdasarkan 

tujuh ciri yaitu: minat khusus makna dan interaksi manusia berdasarkan 

perspektif orang-orang dalam atau anggota-anggota situasi atau keadaan 

tertentu, fondasi penelitian dan metodenya adalah lokatif dan kekinian 

kehidupan sehari-hari, bentuk teori dan penteorian yang menekankan 

interpretasi dan pemahaman eksistensi manusia, logika dan proses 

penelitian yang terbuka, luwes, oportunistik, dan menuntut redefinisi apa 

yang problematik, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam situasi nyata 

eksistensi manusia, pendekatan dan rancangan yang mendalam, kualitatif, 

dan studi kasus, penerapan peran partisipan yang menuntut hubungan 

langsung dengan pribumi lapangan.
87

   

Adapun Observasi yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah 

observasi partisipan, karena dalam metode ini penulis mengadakan 

penelitian dan pengamatan langsung kepada obyek yang diteliti. Sutrisno 

Hadi menjelaskan observasi sebagai berikut: “…Observasi biasa diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematika fenomena-

fenomena yang diselidiki”.
88

 Dalam metode ini penulis memperoleh data 

sebagai berikut : 

                                                 
87 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 164 
88 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), Jilid. II, h. 136  
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a. Mengetahui lokasi MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung 

Tengah. 

b. Disiplin kerja guru MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung 

Tengah. 

 

E. Instrumen Penelitian. 

1. Rancangan / Kisi-kisi Instrumen.  

a. Kompetensi Pedagogik : 

1) Pemahaman Wawasan atau Landasan Kependidikan 

2) Pemahaman terhadap Peserta didik 

3) Pengembangan Kurikulum atau Silabus 

4) Perencanaan Pembelajaran 

5) Pelaksanan Pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

6) Pemanfatan Teknologi Pembelajaran 

7) Pengembangan Peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai  potensi 

yang dimilikinya. 

8) Evaluasi Hasil Belajar 

b. Disiplin Kerja Guru. 

1) Disiplin Terhadap Tugas Kedinasan 

2) Disiplin Terhadap Waktu 

3) Disiplin Terhadap Suasana Kerja 

4) Disiplin didalam melayani Masyarakat 

5) Disiplin Terhadap Sikap dan Tingkah laku 

c. Hasil Belajar Bidang Studi Aswaja. 

1) Vareabel Melihat Pada Leger Siswa (Nilai Hasil Belajar) 
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2. Pengujian Instrumen. 

Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk pengumpulan data 

yang sesungguhnya terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap instrumen 

dengan melakukan uji coba pada responden diluar sampel penelitian, ini 

dilakukan untuk mengukur sejauhmana instrumen tersebut layak digunakan 

sehingga dapat menjadi alat ukur yang tepat dalam menjaring data. Maka perlu 

dilakukan kalibrasi instrumen guna mengetahui tingkat validitas dan realibilitas 

instrumen. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu uji untuk mengukur sejauhmana suatu 

alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas ini dilakukan 

dengan cara menghitung R hitung dan kemudian membandingkan dengan R 

tabel. Apabila :  Rhitung > R tabel  Maka alat pengumpul data itu valid untuk 

mengukur variabel tersebut. Dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang dinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauhmana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 

diteliti. 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan pada 10 responden di laur 

samapel penelitian, dimana dalam pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai R hitung dengan R tabel.  

Dimana jika R hitung lebih besar dari t tabel maka instrumen yang 

digunakan dapat dinyatakan valid. Uji validitas ini dilakukan pada 10 

resnponden. Nilai R tabel untuk N = 10 pada taraf signifikan 5% adalah 

0,632 dan pada taraf signifikan 1% adalah 0,765.  
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Dan hasil pengujian validitas untuk instrumen kompetensi guru dapat 

disajikan sebagai berikut : 

 

2222 )([])([

)()(

YYNXXN

YXXYN
r  

Adapun perolehan data ujicoba angket kompetensi guru dari 10 responden 

dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel. 6. 

Hasil Nilai Angket Kompetensi Pedagogik Guru untuk 10 Responden 
 

N
O

 P
E

R
T

A
N

Y
A

A
N

 

 

RESPONDEN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 4 2 3 3 2 2 1 4 5 

2 2 4 3 3 2 3 2 2 4 4 

3 2 4 1 3 2 3 2 2 3 5 

4 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 

5 1 3 1 2 2 2 2 1 5 3 

6 2 4 1 3 3 2 2 1 3 4 

7 1 4 2 2 2 2 1 2 3 3 

8 3 4 2 3 3 2 2 2 3 4 

9 3 3 2 1 1 1 2 2 3 3 

10 2 4 2 2 4 2 3 2 3 4 

11 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 

12 2 3 2 1 2 2 1 2 3 3 

13 2 4 2 4 2 2 2 2 4 3 

14 1 3 1 2 3 2 4 1 4 3 

15 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 

16 2 3 1 1 2 2 1 1 3 3 

17 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 

18 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 

19 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 

20 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 

JUMLAH 37 65 39 45 46 40 39 36 62 64 
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Dalam pengujian validitas ini, kemudian dimasukkan kedalam tabel 

yang dapat disajikan sebagai berikut : 

Tabel.7. 

Pengujian Validitas 

Res X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 1 37 1 1369 37 

2 4 64 16 4096 256 

3 2 39 4 1521 78 

4 3 45 9 2025 135 

5 3 46 9 2116 138 

6 2 40 4 1600 80 

7 2 39 4 1521 78 

8 1 36 1 1296 36 

9 4 62 16 3844 248 

10 5 65 25 4225 325 

  27 473 89 23613 1411 

 

})({{})({

))((

2222 YYnXXn

YXXYn
r  

})473()23613(10{{})27(1089{

)473)(27()1141(10

22
r  

)223729236130()729890(

1277114110
r  

)12401()161(

1339
r  

998,1412

1339
r  

948,0r  

Dari hasil perhitungan validitas untuk pertanyaan nomor 1 

pada angket diperoleh nilai sebesar 0,948 dan jika dibandingkan 
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dengan nilai r tabel sebesar 0,632 maka nilai r hitung lebih besar 

dari nilai r tabel, ini berarti pertanyaan nomor 1 dinyatakan valid. 

Sedangkan dengan cara yang sama hasil perhitungan selanjutnya 

dapat disajikan sebagai berikut : 

Tabel. 8. 

Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

 

No R hitung R tabel Kesimpulan 

1 0.945 0,632 Valid 

2 0.879 0,632 Valid 

3 0.815 0,632 Valid 

4 0.748 0,632 Valid 

5 0.835 0,632 Valid 

6 0.872 0,632 Valid 

7 0.869 0,632 Valid 

8 0.831 0,632 Valid 

9 0.686 0,632 Valid 

10 0.748 0,632 Valid 

11 0.632 0,632 Valid 

12 0.766 0,632 Valid 

13 0.757 0,632 Valid 

14 0.857 0,632 Valid 

15 0.73 0,632 Valid 

16 0.857 0,632 Valid 

17 0.686 0,632 Valid 

18 0.632 0,632 Valid 

19 0.678 0,632 Valid 

20 0.655 0,632 Valid 

 

Artinya dari ke-20 pertanyaan tersebut diatas memiliki 

validitas yang baik atau dalam bahasa statistik terdapat konsistensi 
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internal dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut 

mampu mengukur aspek yang sama.  

Tabel. 9.  

        Hasil perolehan nilai angket Disiplin Kerja Guru untuk 10 Responden 
 

  
 

RESPONDEN 

N
O

 P
E

R
T

A
N

Y
A

A
N

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 

2 4 3 3 1 2 2 2 2 3 2 

3 4 4 4 2 3 3 2 3 4 3 

4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 

5 3 3 3 1 2 3 2 3 4 2 

6 3 3 2 1 2 2 4 2 2 2 

7 3 4 2 1 3 2 2 2 3 3 

8 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 

9 4 3 1 2 2 2 3 2 4 2 

10 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 

11 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 

12 3 3 3 1 1 2 4 2 3 2 

13 2 4 3 2 1 2 4 3 4 2 

14 3 4 3 1 2 1 3 2 2 1 

15 3 4 2 1 2 2 3 2 3 3 

16 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 

17 4 3 4 2 3 3 4 2 3 2 

18 3 3 4 2 2 2 4 1 4 3 

19 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 

20 4 5 3 1 3 3 3 3 4 4 

JUMLAH 66 71 56 32 46 46 60 44 65 49 
 

 

Dari hasil perhitungan validitas untuk angket disiplin kerja 

guru pada pertanyaan nomor 1 pada angket diperoleh nilai sebesar 

0,644 dan jika dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,632 

maka nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, ini berarti 
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pertanyaan nomor 1 dinyatakan valid.  

Sedangkan dengan cara yang sama hasil perhitungan 

selanjutnya dapat disajikan sebagai berikut : 

                           Tabel. 10. 

                  Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel Disiplin Kerja Guru 

No R hitung R tabel Kesimpulan 

1 0.644 0,632 Valid 

2 0.845 0,632 Valid 

3 0.684 0,632 Valid 

4 0.819 0,632 Valid 

5 0.65 0,632 Valid 

6 0.716 0,632 Valid 

7 0.737 0,632 Valid 

8 0.67 0,632 Valid 

9 0.654 0,632 Valid 

10 0.704 0,632 Valid 

11 0.779 0,632 Valid 

12 0.814 0,632 Valid 

13 0.637 0,632 Valid 

14 0.796 0,632 Valid 

15 0.887 0,632 Valid 

16 0.742 0,632 Valid 

17 0.638 0,632 Valid 

18 0.673 0,632 Valid 

19 0.64 0,632 Valid 

20 0.841 0,632 Valid 
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b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu 

alat ukur dapat dipercaya. Setiap alat ukur seharusnya mempunyai 

kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten. 

Untuk menguji realibilitas alat ukur ni digunakan alat ukur Spearman-

Brown dengan rumus sebagai berikut: 

})({{})({

))((

2222 YYnXXn

YXXYn
r  

Kemudian dihitung lagi dengan menggunakan rumus yang 

dikemukakan Brown sebagai berikut: 

rtotal

rtotal
r

1

)(2  

Dari data hasil kuisioner 10 respenden di atas, maka nilai 

diklasifikasiakan  

Tabel. 11. Analisis Soal Angket Kompetensi Pedagogik Guru untuk uji 

reliabilitas 10 responden 

 

Res 

 

Ganjil (X) 

 

Genap (Y) 

 

X
2
 

 

Y
2
 

 

XY 

1 11 26 121 676 286 

2 25 39 625 1521 975 

3 17 22 289 484 374 

4 21 24 441 576 504 

5 22 24 484 576 528 

6 10 30 100 900 300 

7 7 32 49 1024 224 

8 11 25 121 625 275 

9 28 34 784 1156 952 

10 31 34 961 1156 1054 

  183 290 3975 8694 5472 
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})({{})({

))((

2222 YYnXXn

YXXYn
r  

})290()8694(10{{})183()3975(10{

290)(183()5472(10

22
r  

17781240

5307054720
r  

4217

1650
r  

391,0r  

Kemudian nilai yang telah didaptkan dihitung kembali 

mengunakan rumus sebagai berikut : 

rtotal

rtotal
r

1

)(2
 

391,01

)391,0(2
r  

0391,1

782,0
r  

562,0r  (cukup reliabel) 

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai reliabilitas sebear 0,562 

artinya nilai ini ada diantara 0, 40-0,70 yakni cukup atau sedang 

reliabilitasnya, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang 

digunakan bersifat reliabel karena nilainya lebih dari 5% dan 

mendekati angka 100%. Dari data hasil kuisioner 10 respenden di atas, 

maka nilai diklasifikasiakan 
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Tabel. 12. 

Analisis soal angket 

Disiplin Kerja Guru untuk Uji Reliabilitas 10 responden 

Res Ganjil (X) Genap (Y) X
2
 Y

2
 XY 

1 30 36 900 1296 1080 

2 35 36 1225 1296 1260 

3 28 28 784 784 784 

4 16 16 256 256 256 

5 26 20 676 400 520 

6 22 24 484 576 528 

7 30 30 900 900 900 

8 16 28 256 784 448 

9 33 32 1089 1024 1056 

10 19 30 361 900 570 

  255 280 6931 8216 7402 

 

})({{})({

))((

2222 YYnXXn

YXXYn
r  

})280()8216(10{{})255()6931(10{

)280)(255()7402(10

22
r  

16111600

7140074020
r  

9,4013

2620
r  

653,0r  

Kemudian nilai yang telah didapatkan dihitung kembali 

mengunakan rumus sebagai berikut: 

rtotal

rtotal
r

1

)(2
 

653,01

)653,0(2
r  

653,1

305,1
r  

789,0r  (kuat dan tinggi reliabel) 
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Dari perhitungan di atas diperoleh nilai reliabilitas sebear 

0,789, artinya nilai ini ada diantara 0,70-0,90 yakni kuat dan tinggi 

reliabilitasnya, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang 

digunakan bersifat reliabel karena nilainya lebih dari 5% dan 

mendekati angka 100% 

F. Analisa Data 

Analisis Data Merupakan sebuah proses penyederhanaan data kedalam 

bentuk yang mudh dibaca dan di interpretasikan. Dalam proses ini digunakan 

metode statistik. Salah satu fungsi pokok statitistik adalah menyederhanakan 

data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih 

sederhana dan lebih mudah dipahami.  

Keberadaan data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan 

mengharuskan adanya pengolahan data secara sistematis, supaya data yang 

didapatkan memadahi dan akurat serta dapat mengungkapkan keadaan 

sebenarnya di lapangan. Namun demikian data yang ada tidak akan menjadi 

hal yang bermakna, manakala prosedur pengolahan data tidak dilakukan 

dengan benar. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

bidang studi Aswaja (Y), sedangkan variabel bebasnya adalah Persepsi siswa 

terhadap kompetensi pedagogik (XI); disiplin kerja guru (X2). Untuk 

mengukur tingkat hubungan beberapa variabel di atas maka penulis 

menggunakan teknik analisa uji statistik korelasional product moment.  

Adapun untuk mencari koefesien korelasinya digunakan rumus korelasi 

product moment : 
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 Keterangan :   

r xy = angka indek korelasi Product Moment 

Ʃ x
2
  = Jumlah deviasi skor X setelah terlebih dulu dikudratkan 

Ʃ y
2
 = jumlah deviasi skor Y setelah terlebih dulu dikuadratkan

89
 

 

Koefesien korelasi (KK) merupakan indek atau bilangan yang 

digunakan untuk mengukur keratan (kuat, lemah, atau tidak ada) hubungan 

antar variabel.  Koefesien korelasi ini memiliki nilai antara –1 dan +1 ( -1 ≤ 

KK ≤ +1). Dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika KK bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. 

Semakin dekat dengan nilai KK ini ke +1 semakin kuat korelasinya, 

demikian pula sebaliknya. 

2. Jika KK bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif. 

Semakin dekat nilai KK ini ke –1 semakin kuat korelasinya, demikian pula 

sebaliknya. 

3. Jika KK bernilai 0 (nol), maka variabel-variabel tidak menunjukkan 

korelasi. 

4. Jika KK bernilai +1 atau –1, maka variabel menunjukkan korelasi positif 

atau negatif yang sempurna.
 90

         

                                                 
89 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 191 
90 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif), (Jakarta: Bumi Aksara, 

2001), cet.I, edisi II, h.235   
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Dalam memberikan interpretasi secara sederhana terhadap angka indek 

korelasi pada umumnya menggunakan pedoman atau ancar-ancar sebagai 

berikut: 

Tabel. 13. 

Interpretasi Secara Sederhana Terhadap Angka Indek Korelasi 

 

Besarnya “r” product 

moment (rxy) 
Interpretasi 

0,00 – 0,20 

Antara variabel X dan variabel Y memang terdapat 

korelasi, akan tetapi korelasi itu sangat lemah atau 

sangat rendah sehingga korelasi itu diabaikan 

(dianggap tidak ada korelasi antara variabel X dan 

variabel Y) 

0,20 – 0,40 
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi 

yang lemah atau rendah 

0,40 – 0,70 
Antara variabel X dan Variabel Y terdapat korelasi 

yang sedang atau cukup 

0,70 – 0,90 
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi 

yang kuat dan tinggi 

0,90 – 1,00 
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi 

yang sangat kuat dan sangat tinggi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Profil Daerah Penelitian 

a. Sejarah Sekolah. 

Madrasah Tsanawiah Manbaul Ulum Seputih Surabaya 

merupakan salah satu tempat belajar formal untuk tingkat dasar  yang 

berada di Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.  

Madrasah Tsanawiyah Manbaul Ulum Seputih Surabaya 

memiliki visi: Unggul dalam Hasil berdasarkan iman dan taqwa. 

Sedangkan misinya adalah :  

1) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada 

seluruh warga sekolah; 

2) Menodorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali 

potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal;  

3) Menumbuhkan penghayatan siswa terhadap ajaran agama yang 

dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi manusia yang 

beriman bertaqwa berakhlak mulia dan berbudaya;  

4) Membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar 

sesuai dengan perkembangan IPTEK.  
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Sementara itu secara geografis Madrasah Tsanawiah Manbaul 

Ulum terletak di Kampung Gaya Baru III  Kecamatan Seputih 

Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. 

 

b. Keadaan Bangunan MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya 

Lampung Tengah. 

Keadaan gedung atau tempat belajar siswa termasuk 

didalamnya penerangan yang cukup, fasilitas yang memungkinkan 

pergantian udara secara baik, tempat duduk yang memadai dan 

ruangan bersih, akan memberikan iklim yang kondusif untuk belajar. 

Alat-alat pelajaran yang lengkap, perpustakaan yang memadai, 

merupakan faktor pendukung keberhasilan siswa dalam belajar.  

Adapun sarana dan fasilitas yang dimiliki MTs Manbaul Ulum 

Seputih Surabaya dalah bangunan seluas 216 M
2
. Bangunan tersebut 

didirikan di atas tanah hibah dari salah satu tokoh, seluas 7.500 M
2
. 

Bangunan MTs Manbaul Ulum letaknya menjadi satu komlpek dengan  

Madrasah Aliyah pada dasarnya keduanya adalah milik Yayasan 

Lembaga Pendidikan Ma’arif. 

Untuk lebih jelasnya maka dipaparkan data bangunan fisik dari 

MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah 

sebagai berikut : 
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Tabel. 14. 

Keadaan Bangunan MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung 

Tengah 
 

No Keadaan Fisik Keterangan 

1 Ruang kelas 6 lokal 

2 Ruang Kantor 2 lokal 

3 Toilet Guru dan Siswa 3 lokal  

4 Laboratorium IPA 1 lokal 

5 Perpustakaan 1 lokal 

Jumlah  10 lokal 
 

   

c. Keadaan Guru, Karyawan dan Siswa 

1) Keadaan Guru dan Karyawan  

Secara sederhana guru merupakan orang yang memberikan 

ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru merupakan sosok yang 

begitu dihormati lantaran memiliki andil yang sangat besar 

terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat 

berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk 

mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Tugas guru tidak 

hanya mengajar, namun juga mendidik, mengasuh, membimbing, 

dan membentuk kepribadian siswa guna menyiapkan dan 

mengembangkan sumber daya manusia.  

Untuk pihak madrasah diharapkan dapat membantu dan 

memberikan peluang sebesar-besarnya kepada guru untuk 

meningkatkan kompetensi mengajarnya, sehingga cita-cita mut 

pendidikan yang baik yang tercermin melalui hasil Hasil belajar 
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siswa yang tinggi. Dan juga dapat memberikan stimulan yang 

merangsang guru untuk bersikap disiplin dan profesional. 

Berdasarkan data statistik, Mts Manbaul Ulum memiliki jumlah 

guru 22 orang yang aktif sebagai tenaga pengajar dan 4 orang 

sebagai karyawan. Adapun kualifikasi data guru dan karyawan 

Tsanawiah MU dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. 15. 
Data Keadaan Guru MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah  

Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah 
 

NO N A M A 
TEMPAT PEND. Mulai MAPEL 

TGL. LAHIR Terakhir Mengajar Tugas Tambahan 

1 2 3 4 5 6 

1 ALIYANAH 
 

S.1 7/17/2006 
1. Kep. Madrasah 

 2. Quran Hadits 

2 LILIK SUHARTINI 
Gunungsugih 

S.1 7/17/2003 
1. WK.  Kurikulum 

13-Jan-83 2. Fiqih 

3 SUBIYANTI 
Henggal Rejo 

PGSMTP 7/17/1987 

1. Bendahara 

2. Mate Matika 

11-May-63 3. Piket 

4 SOHIBUL MUNIR 

Lampung 

Tengah S.1 7/17/1987 

1. WK. Kesiswaan 

2. PKn 

20-Sep-65 3. Piket 

5 MUNIRI. S.Pd.I 
Purworejo 

S.1 7/17/2003 

1. Waka Sapras 

2. Bahasa Arab 

1-Jun-68 3. SKI 

6 KHOIRIYAH. S.Pd.I 

Argomulyo 

S.1 7/17/2007 

1. PENJAS 

2. Wali Kelas  VII 

03-Apr-88 3. Pem. Pramuka 

  3. Piket 

7 WIWIK ALIYAH. S.Pd.I 

  

S. 1 7/17/1989 

1. Quran Hadits 

Lampung 

Tengah 
2. Wali Kelas VIII 

24-Jan-65 3. BPI  

  4. Aswaja 

8 NOVI HARIYANTO. S.Pd Argomulyo S.1 7/17/1994 
1. Bhs. Daerah 

2. Bahasa Inggris 
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22-Dec-79 2. Pembina OSIS 

9 ALI KURNIAWAN. S.HI 
Bulusari 

S.1 7/17/1987 
1. IPS 

04-Sep-62 2. Kep. Perpus 

10 YULIANTI 
Pujokerto 

S.1 7/17/2004 

1. BHS. Indonesia 

2. Wali Kelas IX 

4-May-79 3. Piket 

11 SUNARSO.  S.Pd.I 
Argomulyo 

S.1 7/17/2010 
1. KTK 

15-Jul-90 2. TU 

12 BINTORO. S.Pd.I 
Argomulyo 

S.1 7/17/2010 
1. IPA 

12-May-89 2. TU/LAB 

 

2) Keadaan siswa 

Siswa merupakan kesluruhan peserta didik yang sedang 

melakukan proses pembelajaran di sekolah. Seorang guru tidaklah 

lepas dengan peserta didik, karena tujuan dari hasil pembelajaran 

adalah keberhasilan dan pemahaman peserta didik terhadap materi 

yang diajarkan. Berdasarkan data statistik Madrasah Tsanawiah 

Manbaul Ulum Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah 

untuk Tahun Pelajaran 2016/2017 memiliki siswa sebanyak 102 

orang. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. 16. 

Data Keadaan Siswa MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya 

Lampung Tengah  

No Kelas 
Jumlah Siswa 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 Kelas VII 20 25 45 

2 Kelas VIII 23 30 53 

3 Kelas IX 17 34 51 

Jumlah 39 63 149 
 

3) Struktur Organisasi Sekolah 
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Gambar. 2. 

Struktur Organisasi MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung 

Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Denah Lokasi Sekolah 

Gambar. 3. 
Denah Lokasi Madrasah Tsanawiah Ma’arif 21 Bulusari 
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2. Data Variabel Penelitian 

a. Variabel Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru 

Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan berarti 

Kemampuan seorang guru dalam memahami materi pembelajaran yang 

akan diajarkan. Seorang guru dituntut agar mengajar meteri 

pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang keilmuan yang guru 

tersebut miliki sehingga guru tersebut memiliki keahlian secara 

akedemik dan intelektual. Seorang guru pun harus memiliki 

pengetahuan dan pengalaman dalam mengajar agar materi 

pembelajaran yang diajarkan tidak salah dan salah tujuan. 

Kompetensi merupakan komponen yang harus dirumuskan 

dalam pembelajaran dan memiliki peran yang penting dan menentukan 

arah pembelajaran. Oleh karena itu seorang guru haruslah 

merencanakan kompetensi pembelajaran yang akan dipakai sebelum 

melakukan pembelajaran Mengenai data dari hasil penelitian, pada 

variabel bebas pertama (X1) yaitu persepsi siswa terhadap kompetensi 

pedagogik guru yang dijaring melalui penyebaran kuesioner, dengan 

jumlah pertanyaan sebanyak 20 butir instrumen dengan penggunaan 

skala pilihan jawaban skala likert (5 opsion), mempunyai skor antara 

20 sampai 100. Adapun perolehan skor angket tentang kompetensi 

guru Madrasah Tsanawiyah Manbaul Ulum Seputih Surabaya 

Kabupaten Lampung Tengah untuk Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel. 17. 

Data Skor Angket Variabel  

Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru MTs Manbaul Ulum 

Seputih Surabaya Lampung Tengah 

 

Res 
Nomor Pertanyaan 

Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 3 2 2 4 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 1 49 

2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 1 2 4 3 1 2 3 3 2 3 2 51 

3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 1 3 4 3 1 2 3 2 2 3 1 46 

4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 49 

5 2 3 2 2 3 1 3 4 4 1 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 54 

6 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 53 

7 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 1 2 3 3 2 3 2 46 

8 2 3 2 2 2 1 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 52 

9 2 2 2 1 2 1 3 2 3 1 3 3 2 1 2 1 3 2 3 2 41 

10 3 2 3 3 2 1 2 2 3 1 3 3 2 1 2 1 3 2 3 1 43 

11 3 4 3 2 1 1 2 2 3 4 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 45 

12 3 4 3 1 1 1 2 2 3 3 3 2 4 1 2 2 2 2 3 1 45 

13 1 2 4 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 37 

14 3 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 1 3 3 39 

15 2 3 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 4 2 1 3 3 41 

16 1 3 2 2 1 3 2 2 3 1 2 3 2 1 2 4 2 1 3 3 43 

17 3 3 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 3 3 38 

18 1 3 2 2 1 4 1 2 3 4 1 3 2 2 2 3 2 1 2 1 42 

19 2 3 2 3 3 4 1 2 3 2 2 3 1 1 2 3 1 2 3 4 47 

20 1 3 1 3 1 2 1 2 4 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 43 

21 2 2 3 3 4 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 44 

22 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 3 36 

23 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 42 

24 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 37 

25 3 2 3 1 4 3 3 2 3 3 3 4 2 1 4 3 3 1 4 3 55 

26 4 4 2 2 2 3 3 3 1 3 4 3 4 4 2 3 4 3 5 5 64 

27 2 3 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 1 3 4 3 1 2 3 2 46 

28 4 3 1 2 4 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 47 

29 2 3 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 4 3 2 39 

30 2 2 1 3 3 3 2 2 1 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 53 
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Agar data di atas lebih mudah dibaca berikut penulis tampilkan 

distribusi frekuensi skor angket kompetensi guru, sebagai berikut : 

Tabel. 18. 

Data Skor Angket Variabel  

Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Skor 

36 1 3.3 3.3 3.3 

37 2 6.7 6.7 10 

38 1 3.3 3.3 13.3 

39 2 6.7 6.7 20 

41 2 6.7 6.7 26.7 

42 2 6.7 6.7 33.3 

43 3 10 10 43.3 

44 1 3.3 3.3 46.7 

45 2 6.7 6.7 53.3 

46 3 10 10 63.3 

47 2 6.7 6.7 70 

49 2 6.7 6.7 76.7 

51 1 3.3 3.3 80 

52 1 3.3 3.3 83.3 

53 2 6.7 6.7 90 

54 1 3.3 3.3 93.3 

55 1 3.3 3.3 96.7 

64 1 3.3 3.3 100 

Total 30 100 100   
 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi dapat diketahui skor 

terendah yang diperoleh responden yaitu 36 (3,3%) berjumlah 1 

responden, dan skor tertinggi yang diperoleh yaitu 64 (3,3%) yang 

berjumlah 1 responden. Adapun skor paling banyak yang diperoleh 

adalah 43 (10%) dan 47 (10%) masing-masing sebanyak 3 responden, 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai rata-rata yang diperoleh 

responden adalah 45,6 dan ini masuk dalam kategori kurang/rendah.  
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b. Variabel Disiplin Kerja Guru. 

Data dari hasil penelitian pada variabel bebas kedua (X2) yaitu 

disiplin kerja guru yang dijaring melalui penyebaran kuesioner, dengan 

jumlah pertanyaan sebanyak 20 butir instrumen dengan penggunaan 

skala pilihan jawaban skala likert (5 opsion), mempunyai skor antara 

20 sampai 100.  

Tabel. 19  Data Skor Angket Variabel Disiplin Kerja Guru MTs Maarif 21 Bulusari 

Res 

Nomor pertanyaan 

Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 1 4 1 3 4 2 3 2 4 1 2 1 2 1 2 2 2 4 4 48 

2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 3 1 3 3 2 1 1 2 2 4 5 50 

3 3 1 4 1 2 2 2 3 2 4 1 2 1 1 1 2 1 3 4 5 45 

4 3 1 4 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 3 4 5 42 

5 2 1 4 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 4 5 44 

6 3 2 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 1 1 3 4 5 48 

7 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 4 4 46 

8 2 2 4 1 3 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 4 4 51 

9 2 3 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 3 4 4 46 

10 2 3 4 1 3 3 2 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 4 3 45 

11 3 3 4 1 4 3 3 2 2 4 2 2 2 1 1 1 1 3 4 3 49 

12 3 3 4 1 3 3 3 3 2 4 2 1 1 3 3 2 1 2 4 3 51 

13 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 3 41 

14 4 3 4 1 3 2 3 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 4 2 46 

15 4 2 4 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 1 3 4 5 52 

16 4 3 4 1 3 2 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 45 

17 3 2 3 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 3 2 3 1 39 

18 3 1 3 1 3 2 3 3 2 4 1 1 1 2 2 2 3 2 3 4 46 

19 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 44 

20 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 1 4 2 3 3 3 2 3 3 3 51 

21 2 2 4 1 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 1 4 3 48 

22 3 1 4 1 4 2 1 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 4 4 46 

23 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 4 4 48 

24 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 3 4 4 40 

25 3 3 3 1 3 2 1 3 2 2 1 3 1 3 3 4 2 3 4 4 51 

26 2 2 4 2 2 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 1 3 4 3 50 

27 3 3 2 1 3 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 3 42 

28 1 3 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 4 4 44 

29 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 4 4 46 

30 2 3 3 2 4 3 1 3 2 3 1 4 2 3 3 3 3 3 4 3 55 
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Dari tabel di atas tentag kompetensi guru diperoleh skor yang 

berbeda-beda sesuai dengan jawaban yang diberikan responden. Agar 

data di atas lebih mudah dibaca berikut penulis tampilkan distribusi 

frekuensi data skor angket disiplin kerja guru, sebagai berikut : 

Tabel. 20.  

Distribusi Frekuensi Skor Angket Disiplin Kerja Guru 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Skor 

39 1 3.3 3.3 3.3 

40 1 3.3 3.3 6.7 

41 1 3.3 3.3 10 

42 2 6.7 6.7 16.7 

44 3 10 10 26.7 

45 3 10 10 36.7 

46 6 20 20 56.7 

48 4 13.3 13.3 70 

49 1 3.3 3.3 73.3 

50 2 6.7 6.7 80 

51 4 13.3 13.3 93.3 

52 1 3.3 3.3 96.7 

55 1 3.3 3.3 100 

Total 30 100 100   

 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi dapat diketahui skor 

terendah yang diperoleh responden yaitu 39 (3,3%) berjumlah 1 

responden, dan skor tertinggi yang diperoleh yaitu 55 (3,3%) yang 

berjumlah 1 responden. Adapun skor paling banyak yang diperoleh 

adalah 46 (20%) sebanyak 6 responden.  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai rata-rata yang 

diperoleh responden adalah 46,6 dan ini masuk dalam kategori 

kurang/rendah.  
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c. Variabel Hasil Belajar Bidang Studi Aswaja 

Dari hasil penelitian data Hasil belajar siswa diperoleh melalui 

dokumentasi legger nilai raport Madrasah Tsanawiyah Ma’arif 21 

Bulusari, dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 60.  

Tabel. 21.  

Data Nilai Hasil Belajar Siswa (yang menjadi responden) 

N0 NAMA L/P Kls 
Nilai  

Hasil Belajar 

1 APRIYADI SAPUTRA L VII 77 

2 TOMI ANTORO L VII 80 

3 M. ABDUL MUJIB L VII 59 

4 ABI DARDA’ L VII 76 

5 BIMA MAULANA YUSUF L VII 73 

6 EVA DIAH SAFITRI P VII 81 

7 EVI ULFATUN NIKMAH P VII 79 

8 ERLIANA SARI P VII 81 

9 FASADINI AMILATUL H. P VII 75 

10 M. ALI MUSTA’IN L VII 69 

11 MUHAMMAD ROZIQ L VIII 74 

12 MELINDA IRMA SUSANTI P VIII 73 

13 SAHRI FIDIYAN FIKRI L VIII 68 

14 NITA WIDYAWATI P VIII 72 

15 SAHAR DWI RAHAYU P VIII 69 

16 UMI KHOIRIYAH P VIII 76 

17 CITRA LESTARI P VIII 66 

18 M. MUIZUHDIN L VIII 76 

19 ANDI NOVRIYANTO L VIII 74 

20 AHMAD FIDAK SARWANI L VIII 75 

21 ARIF MAKMUN L IX 72 

22 FIKI ALIMUN L IX 69 

23 M. ARIF DIYAUR ROFIQ L IX 75 

24 M. IRVANUDDIN L IX 70 

25 MAYA NITA SARI P IX 83 

26 AHMAD FAHMI MUANNAS L IX 80 

27 NOVI INDRIYANI P IX 70 

28 IMAM SOLEHUDDIN L IX 73 

29 NUR HIDAYATI P IX 71 

30 M. IRVAN ROUF AUFA L IX 85 
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Dari tabel di atas tentag kompetensi guru diperoleh skor yang 

berbeda-beda sesuai dengan jawaban yang diberikan responden. Agar 

data di atas lebih mudah dibaca berikut penulis tampilkan distribusi 

frekuensi data skor angket disiplin kerja guru, sebagai berikut : 

Tabel. 22. Distribusi Frekuensi Skor Angket Hasil Belajar Siswa 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

59 1 3.3 3.3 3.3 

66 1 3.3 3.3 6.7 

68 1 3.3 3.3 10 

69 3 10 10 20 

70 2 6.7 6.7 26.7 

71 1 3.3 3.3 30 

72 2 6.7 6.7 36.7 

73 3 10 10 46.7 

74 2 6.7 6.7 53.3 

75 3 10 10 63.3 

76 3 10 10 73.3 

77 1 3.3 3.3 76.7 

79 1 3.3 3.3 80 

80 2 6.7 6.7 86.7 

81 2 6.7 6.7 93.3 

83 1 3.3 3.3 96.7 

85 1 3.3 3.3 100 

Total 30 100 100   

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi dapat diketahui skor 

terendah yang diperoleh responden yaitu 59 (3,3%) berjumlah 1 

responden, dan skor tertinggi yang diperoleh yaitu 85 (3,3%) yang 

berjumlah 1 responden. Adapun skor paling banyak yang diperoleh 

adalah 69 (10%), 73 (10%), 75 (10%), 76 (10%) sebanyak 3 

responden.  
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B. Pengujian Hipotesis 

1. Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru Dengan Hasil Belajar Bidang 

Studi Aswaja. 

 

Tabel. 23  Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru dengan  

Hasil Belajar Bidang Studi Aswaja 

C X Y x Y x
2
 y

2
 Xy 

1 49 77 3.4 3 11.56 9 10.2 

2 51 80 5.4 6 29.2 36 32.4 

3 46 59 0.4 -15 0.2 225 -6 

4 49 76 3.4 2 11.6 4 6.8 

5 54 73 8.4 -1 70.6 1 -8.4 

6 53 81 7.4 7 54.8 49 51.8 

7 46 79 0.4 5 0.2 25 2 

8 52 81 6.4 7 41 49 44.8 

9 41 75 -4.6 1 21.2 1 -4.6 

10 43 69 -2.6 -5 6.8 25 13 

11 45 74 -0.6 0 0.4 0 0 

12 45 73 -0.6 -1 0.4 1 0.6 

13 37 68 -8.6 -6 74 36 51.6 

14 39 72 -6.6 -2 43.6 4 13.2 

15 41 69 -4.6 -5 21.2 25 23 

16 43 76 -2.6 2 6.8 4 -5.2 

17 38 66 -7.6 -8 57.8 64 60.8 

18 42 76 -3.6 2 13 4 -7.2 

19 47 74 1.4 0 2 0 0 

20 43 75 -2.6 1 6.8 1 -2.6 

21 44 72 -1.6 -2 2.6 4 3.2 

22 36 69 -9.6 -5 92.2 25 48 

23 42 75 -3.6 1 13 1 -3.6 

24 37 70 -8.6 -4 74 16 34.4 

25 55 83 9.4 9 88.4 81 84.6 

26 64 80 18.4 6 338.6 36 110.4 

27 46 70 0.4 -4 0.2 16 -1.6 

28 47 73 1.4 -1 2 1 -1.4 

29 39 71 -6.6 -3 43.6 9 19.8 

30 53 85 7.4 11 54.8 121 81.4 

  1367 2221     1181 873 651.4 
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Untuk mencari koefesien korelasi pearson individual antara 

kompetensi guru dengan Hasil belajar siswa dapat dicari menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

))(( 22
1

yx

yx
r yx

      

)1181)(873(

4,651
1yxr      

1031362

4,651
1yxr       

1015,6

4,651
1yxr        

,01yxr 641   

 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh harga 

indeks korelasi (rx1y) sebesar 0,641 dan nilai ini lebih besar jika 

dibandingkan nilai r tabel Product Moment  pada taraf signifikansi 5% 

dengan df = 28 yakni sebesar 0,361.  

Dari kenyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama 

diterima, artinya terdapat hubungan antara kompetensi guru dengan Hasil 

belajar Bidang Studi Aswaja.  

Secara kasar atau sederhana dari hasil analisis pearson sebesar 0,641, 

ternyata harga indeks korelasi antara variabel bebas pertama yaitu 

kompetensi guru dengan Hasil belajar siswa tidak bertanda negatif; berarti 
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di antara kedua variabel tersebut terdapat korelasi positif (terdapat korelasi 

yang berjalan searah).  

Jadi hubungan antara kompetensi pedagogik guru dengan Hasil 

belajar siswa adalah positif, maknanya adalah semakin tinggi kompetensi 

guru maka akan semakin tinggi pula Hasil belajar Bidang Studi Aswaja, 

demikian sebaliknya ketika kompetensi pedagogik guru rendah maka akan 

berakibat kepada rendahnya Hasil belajar Bidang Studi Aswaja, sehingga 

dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama diterima yakni terdapat 

hubungan positif antara kompetensi pedagogik guru dengan Hasil belajar 

siswa, Dan dari nilai koefesien korelasi pearson sebesar 0,641 berada 

antara 0,40-0,70 maka dapat diinterpretasikan bahwa hubungan antara 

kompetensi pedagogik guru dengan Hasil belajar Bidang Studi Aswaja 

termasuk pada kategori korelasi yang sedang atau cukup  signifikan.  

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

positif  dan signifikan antara kompetensi pedagogik guru dengan Hasil 

belajar Bidang Studi Aswaja. 

2. Hubungan antara Disiplin Kerja Guru dengan Hasil Belajar Bidang 

Studi Aswaja 

 

 Tabel. 24 

   Hubungan Disiplin Kerja Guru dengan Hasil belajar  

Bidang Studi Aswaja 
 

Res X Y x Y x
2
 y

2
 Xy 

1 48 77 1.4 3 1.96 9 4.2 

2 50 80 3.4 6 11.56 36 20.4 

3 45 59 -1.6 -15 2.56 225 24 
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4 42 76 -4.6 2 21.16 4 -9.2 

5 44 73 -2.6 -1 6.76 1 2.6 

6 48 81 1.4 7 1.96 49 9.8 

7 46 79 -0.6 5 0.36 25 -3 

8 51 81 4.4 7 19.36 49 30.8 

9 46 75 -0.6 1 0.36 1 -0.6 

10 45 69 -1.6 -5 2.56 25 8 

11 49 74 2.4 0 5.76 0 0 

12 51 73 4.4 -1 19.36 1 -4.4 

13 41 68 -5.6 -6 31.36 36 33.6 

14 46 72 -0.6 -2 0.36 4 1.2 

15 52 69 5.4 -5 29.16 25 -27 

16 45 76 -1.6 2 2.56 4 -3.2 

17 39 66 -7.6 -8 57.76 64 60.8 

18 46 76 -0.6 2 0.36 4 -1.2 

19 44 74 -2.6 0 6.76 0 0 

20 51 75 4.4 1 19.36 1 4.4 

21 48 72 1.4 -2 1.96 4 -2.8 

22 46 69 -0.6 -5 0.36 25 3 

23 48 75 1.4 1 1.96 1 1.4 

24 40 70 -6.6 -4 43.56 16 26.4 

25 51 83 4.4 9 19.36 81 39.6 

26 50 80 3.4 6 11.56 36 20.4 

27 42 70 -4.6 -4 21.16 16 18.4 

28 44 73 -2.6 -1 6.76 1 2.6 

29 46 71 -0.6 -3 0.36 9 1.8 

30 55 85 8.4 11 70.56 121 92.4 

  1399 2221     419 873 354.4 
 

Pengujian hipotesis kedua, untuk mencari koefesien korelasi antara 

variabel bebas kedua yaitu disiplin kerja guru dengan Hasil belajar Bidang 

Studi Aswaja dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

 
))(( 22

2

yx
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354
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   586,01yxr    

 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh harga 

indeks korelasi (rx2y) sebesar 0,586 dan nilai ini dinyatakan lebih besar 

dari r tabel Product Moment  pada taraf signifikansi 5% Df = N-k = 28 

sebesar 0,361. Dengan demikian dinyatakan hipotesis pertama diterima, 

yakni terdapat hubungan antara kompetensi pedagogik guru dengan Hasil 

belajar Bidang Studi Aswaja.  

Secara kasar atau sederhana dari hasil analisis tersebut nilai 0, 586, 

diketahui bahwa harga indeks korelasi antara variabel bebas kedua yaitu 

disiplin kerja guru dengan Hasil belajar Bidang Studi Aswaja tidak 

bertanda negatif; berarti di antara kedua variabel tersebut terdapat korelasi 

positif (korelasi yang berjalan searah).  

Jadi hubungan antara disiplin kerja guru dengan Hasil belajar Bidang 

Studi Aswaja adalah positif, maknanya semakin tinggi disiplin kerja guru 

maka semakin tinggi pula Hasil belajar Bidang Studi Aswaja, demikian 

sebaliknya semakin rendah disiplin kerja guru maka akan berakibat kepada 

menurunnya Hasil belajar Bidang Studi Aswaja.  
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Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua teruji (terdapat 

hubungan positif antara disiplin kerja guru dengan Hasil belajar Bidang 

Studi Aswaja). Dan dari nilai koefesien korelasi pearson sebesar 0,586 

berada antara 0,40-0,70 maka dapat diinterpretasikan bahwa hubungan 

antara kompetensi pedagogik guru dengan Hasil belajar Bidang Studi 

Aswaja termasuk pada kategori korelasi yang sedang atau cukup 

signifikan.  

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara kompetensi pedagogik guru dengan Hasil 

belajar Bidang Studi Aswaja. 

3. Hubungan Antara Kompetensi Pedagogik Guru dan Disiplin Kerja 

Guru Terhadap Hasil Belajar Bidang Studi Aswaja. 

 

        Tabel. 25 

          Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru dengan Disiplin Kerja Guru 
 

No X1 X2 Y X1Y X2Y X1X2 X1
2
 X2

2
 Y

2
 

1 49 48 77 3773 3696 2352 2401 2304 5929 

2 51 50 80 4080 4000 2550 2601 2500 6400 

3 46 45 59 2714 2655 2070 2116 2025 3481 

4 49 42 76 3724 3192 2058 2401 1764 5776 

5 54 44 73 3942 3212 2376 2916 1936 5329 

6 48 48 81 3888 3888 2304 2304 2304 6561 

7 46 46 79 3634 3634 2116 2116 2116 6241 

8 45 51 81 3645 4131 2295 2025 2601 6561 

9 41 46 75 3075 3450 1886 1681 2116 5625 

10 43 45 69 2967 3105 1935 1849 2025 4761 

11 45 49 74 3330 3626 2205 2025 2401 5476 

12 45 51 73 3285 3723 2295 2025 2601 5329 

13 39 41 68 2652 2788 1599 1521 1681 4624 

14 39 46 72 2808 3312 1794 1521 2116 5184 

15 41 52 69 2829 3588 2132 1681 2704 4761 
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16 43 54 76 3268 4104 2322 1849 2916 5776 

17 46 47 66 3036 3102 2162 2116 2209 4356 

18 39 46 76 2964 3496 1794 1521 2116 5776 

19 47 44 74 3478 3256 2068 2209 1936 5476 

20 43 51 75 3225 3825 2193 1849 2601 5625 

21 44 48 72 3168 3456 2112 1936 2304 5184 

22 38 46 69 2622 3174 1748 1444 2116 4761 

23 36 48 75 2700 3600 1728 1296 2304 5625 

24 37 40 70 2590 2800 1480 1369 1600 4900 

25 47 51 83 3901 4233 2397 2209 2601 6889 

26 64 50 80 5120 4000 3200 4096 2500 6400 

27 46 42 70 3220 2940 1932 2116 1764 4900 

28 47 44 73 3431 3212 2068 2209 1936 5329 

29 39 46 71 2769 3266 1794 1521 2116 5041 

30 45 49 85 3825 4165 2205 2025 2401 7225 

Jumlah 1342 1410 2221 99663 104629 63170 60948 66614 165301 

 

Untuk mencari analisis regresi linier berganda antara kompetensi 

pedagogik guru dan disiplin kerja guru dengan Hasil bidang studi Aswaja 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

Persamaan Regresi :  Y = a  +   b1. X1  +  b2. X2   +  ... + bn. Xn 

Keterangan :   

Y   = vareabel terikat 

a    = konstanta 

 b1 b2  = Koofesien  Regresi 

 x1 x2 = variabel bebas 

Sedangkan Untuk mencari koefesien korelasi antara kompetensi 

pedagogik guru dan disiplin kerja guru dengan Hasil bidang studi Aswaja 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan :  a   = konstanta 

   b1  = Koofesien  Regresi    X1 

   b2  = Koofesien  Regresi     X2 

 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat dihitung sebagi 

berikut : 

 2221 = 30 a + 1342b1 + 1410 b2               ………….. (1) 

 99663 = 1342 a + 60948 b1 + 63170 b2   ………….. (2) 

 104629 = 1410 a + 63170 b1 + 66614 b2   ………….. (3) 

 

Persamaan (1) dikalikan 1342, dan persamaan (2) dikalikan 30   

2980582 =  40260 a + 1800964 b1 + 1892220 b2 

2989890 =  40260 a + 1828440 b1 + 1895100 b2   _ 

–9308  =  0  – 27476 b1    – 2880 b2 

–9308   = – 27476 b1– 2880 b2     …………………………(4) 

 

Persamaan (1) dikalikan 1410, dan persamaan (3) dikalikan 30   

3131610 = 42300 a + 1892220 b1 + 1988100 b2 
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3138870 = 42300 a + 1895100 b1 + 1998420 b2   _ 

–7260  = 0 – 2880 b1           – 10320 b2 

–7260   = – 2880 b1  – 10320 b2   ……………………………(5) 

 

Persamaan (4) dikalikan 2880, dan persamaan (5) dikalikan 27476   

  b1  b2   

–26807040 = – 79130880 b1 – 8294400 b2   

–199475760 = – 79130880 b1 – 283552320 b2   _ 

172668720 =           0            275257920 b2 

172668720 =    275257920 b2 

 

0,6273 = b2     

 

Harga  b2  dimasukkan kedalam persamaan  

–7260 = – 2880 b1 – 10320 b2 

–7260 = –2880 b1–6473,736 

–786,264 = –2880 b1  

         

          0,2730 = b1   

Harga b1 dan b2 dimasukkan ke dalam persamaan 1: 

              2221 = 30 a + 1342 b1 + 1410 b2 

              2221 = 30 a + 366,366 + 884,493 

              2221 = 30 a + 1250,859  
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2221 – 1250,859 = 30 a  

        970,141  = 30 a 

             

       32,3380  = a    

Jadi:    

a    = 32,3380   

b1 = 0,2730   

b2 = 0,6273   

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh konstanta 

32,3380, koefesien regresi   X1 sebesar 0,2730 dan koefesien regresi   X2 

sebesar 0,6273   nilai ini dinyatakan terdapat hubungan antara antara 

kompetensi pedagogik guru dan disiplin kerja guru dengan Hasil bidang 

studi Aswaja. 

Selanjutnya untuk mengetahui hubungan variabel bebas dengan 

variabel terikat secara bersama-sama dapat dilakukan dengan mencari 

koefesien korelasi berganda (bersamaan) dapat digunakan rumus sebagai 

berikut : 

Y = 32,338 + 0,2730X1 + 0,6273 X2 
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Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh Koefisien 

Determinasi R
2
 sebesar 0,32 dan F hitung dengan nilai sebesar 2,9376, ini 

dinyatakan diterima, Dengan demikian terdapat hubungan antara 

kompetensi pedagogik dan disiplin kerja guru maka akan berakibat kepada 

menurunnya Hasil belajar bidang studi aswaja. Secara kasar atau 

sederhana dari hasil analisis tersebut nilai 2,9376, diketahui bahwa harga 

indeks korelasi antara variabel bebas kedua yaitu disiplin kerja guru 

dengan Hasil belajar Bidang Studi Aswaja tidak bertanda negatif; berarti 

di antara kedua variabel tersebut terdapat korelasi positif (korelasi yang 

berjalan searah). Jadi hubungan antara kompetensi pedagogik dan disiplin 

kerja guru dengan Hasil belajar Bidang Studi Aswaja adalah positif, 

maknanya semakin tinggi kompetensi pedagogik dan disiplin kerja guru 

maka semakin tinggi pula Hasil belajar Bidang Studi Aswaja, demikian 

sebaliknya semakin rendah kompetensi pedagogik dan disiplin kerja guru 
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maka akan berakibat kepada menurunnya Hasil belajar bidang studi 

Aswaja.  

 

C. Pembahasan. 

Kompetensi pedagogik guru dan disiplin kerja guru dalam penelitian ini 

merupakan variabel yang diramalkan mempunyai hubungan yang positif dan 

signifikan dengan Hasil belajar Bidang Studi Aswaja.  

Kita mengetahui bahwa Hasil belajar Bidang Studi Aswaja merupakan 

hasil evaluasi belajar selama satu satu catur wulan atau semester yang 

dilakukan guru, guna melihat sejauhmana pelajaran yang telah diberikan dapat 

diserap oleh anak didik.  

Mengapa Hasil belajar merupakan hal yang penting mengingat bahwa 

Hasil belajar merupakan salah satu hal yang memberikan kepuasan kepada 

orang yang sedang menuntut ilmu di sekolah. Sehingga untuk meningkatkan 

Hasilnya seorang peserta didik membutuhkan orang lain yakni guru.  

Namun demikian tidak sembarang guru mampu menjadi motivator 

siswa, guru yang berkompeten dan berdidiplin tinggilah yang mampu 

meningkatkan Hasil belajar seorang siswa. Sehingga kedua hal yakni 

kompetensi guru dan disiplin kerja perlu selalu ditingkatkan agar proses 

belajar mengajar di sekolah mampu menciptakan generasi-generasi yang 

cerdas dan siap menghadapi tantangan masa depan.  
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Hal ini dapat dibenarkan berdasarkan hasil penelitian ini yang 

mengahasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisa data dengan 

menggunakan rumus korelasi pearson diketahui bahwa : 

 

1. Kompetensi Pedagogik  Guru. 

Mengenai data dari hasil penelitian, pada variabel bebas pertama 

(X1) yaitu kompetensi guru yang dijaring melalui penyebaran kuesioner, 

dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 butir instrumen dengan 

penggunaan skala pilihan jawaban skala likert (5 opsion), mempunyai skor 

antara 10 sampai 50.  

Hasil dari kuisioner dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar. 4 

Diagram Data Perolehan Angket Kompetensi Guru 

 
 

Kompetensi pedagogik guru mempunyai hubungan yang positif 

dan signifikan dengan Hasil belajar Bidang Studi Aswaja. ini dibuktikan 

dengan angka koefesien korelasi sebesar 0,641 yang lebih besar dari r 
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tabel sebesar 0,361. Karena arah korelasinya positif maka dapat diartikan 

bahwa semakin tingi tingkat kompetensi guru maka semakin tinggi pula 

Hasil belajar Bidang Studi Aswaja.  

Dengan kata lain semakin guru mampu menguasai dan 

mempraktekkan kompetensi yang dimilikinya yang dipengaruhi oleh 

pendidikan, pelatihan dan pengalaman, maka semakin tinggi Hasil belajar 

Bidang Studi Aqidah Akhlak, sehingga mutu pendidikan secara umum 

dapat terbangun dengan sistematis.  

Besarnya korelasi 0,641 menunjukkan bahwa disiplin kerja 

mempunyai korelasi yang sedang atau cukup terhadap Hasil belajar 

Bidang Studi Aqidah Akhlak. 

2. Disiplin Kerja Guru. 

Data dari hasil penelitian pada variabel bebas kedua (X2) yaitu 

disiplin kerja guru yang dijaring melalui penyebaran kuesioner, dengan 

jumlah pertanyaan sebanyak 10 butir instrumen dengan penggunaan skala 

pilihan jawaban skala likert (5 opsion), mempunyai skor antara 10 sampai 

50. Dan hasil dari kuisioner dapat digambarkan sebagai berikut : 

          Gambar. 5 Diagram Data Perolehan Angket Disiplin Kerja Guru 
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Disiplin Kerja Guru mempunyai hubungan yang positif dan 

signifikan dengan Hasil belajar Bidang Studi Aswaja. ini dibuktikan dengan 

angka koefesien korelasi sebesar 0,586 yang lebih besar dari r tabel 

sebesar 0,361. Karena arah korelasinya positif maka dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi disiplin kerja guru maka semakin tinggi pula Hasil belajar 

Bidang Studi Aswaja. Dengan kata lain semakin mampu seorang guru 

disiplin terhadap tugas kedinasan, disiplin waktu, disiplin terhadap suasana 

kerja, disiplin dalam melayani masyarakat dan disiplin terhadap sikap dan 

tingkah laku maka akan meningkatkan Hasil belajar Bidang Studi Aswaja. 

Karena dari disiplin yang diterapkan guru siswa akan belajar untuk 

menghargai pekerjaan dan waktu dalam proses belajar mengajar, dan 

ketika seorang siswa mampu mencontoh perilaku tersebut maka siswa 

akan terpacu untuk meningkatkan Hasil belajarnya. Besarnya korelasi 

0,586 menunjukkan bahwa disiplin kerja mempunyai korelasi yang sedang 

atau cukup terhadap Hasil belajar Bidang Studi Aswaja. 
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3. Kompetensi Pedagogik Guru dan Disiplin Kerja Guru Terhadap 

Hasil Belajar Bidang Studi Aswaja 

Dari hasil penelitian data Hasil belajar siswa diperoleh melalui 

dokumentasi legger nilai raport Madrasah Tsanawiyah Manbaul Ulum 

Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, dengan nilai tertinggi 85 

dan nilai terendah 60. Dan dapat digambarkan sebagai berikut : 

                      Gambar. 6  Diagram Hasil Belajar Siswa Dari Legger 

 
 

Kompetensi pedagogik guru dan disiplin kerja guru secara 

bersama-sama mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan 

Hasil belajar Bidang Studi Aswaja, ini dibuktikan dengan angka koefesien 

korelasi sebesar 2,9376 yang lebih besar dari r tabel sebesar 0,361. Karena 

arah korelasi yang positif maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

kompetensi dan disiplin kerja guru maka semakin tinggi pula Hasil belajar 

Bidang Studi Aswaja. Sedangkan besarnya korelasi 2,9376 menunjukkan 

bahwa kompetensi guru dan disiplin kerja mempunyai korelasi yang 

sangat kuat terhadap Hasil belajar Bidang Studi Aswaja. Ini dapat dilihat 
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nilai koefesien korelasi bergandanya lebih besar dari koefesien korelasi 

individual, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama 

variabel bebas memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan 

dengan secara individual. 

Berdasarkan hasil analisa data dengan menggunakan rumus 

korelasi pearson diketahui bahwa variabel bebas yaitu kompetensi guru 

dan disiplin kerja guru secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri 

mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan variabel terikat yaitu 

Hasil belajar siswa. Kompetensi guru mempunyai hubungan yang positif 

dan signifikan dengan Hasil belajar siswa pada taraf signifikansi 5 % yaitu 

0,428. Artinya semakin tingi tingkat kompetensi guru maka semakin tinggi 

pula Hasil belajar siswa. Dalam hal ini kompetensi seorang guru 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan Hasil belajar siswa, karena 

kompetensi guru merupakan kewajiban yang harus ditingkatkan sehingga 

mutu pendidikan yang ditunjukkan melalui prestsi siswa dapat terbangun 

dengan sistematis. Disiplin kerja guru mempunyai hubungan yang positif 

dengan Hasil belajar siswa pada tingkat signifikansi 5% yaitu 0,392. 

artinya semakin tinggi disiplin kerja guru maka semakin tinggi pula Hasil 

belajar siswa. Dalam hal ini berarti disiplin kerja guru harus ditingkatkan 

sehingga akan meningkatkan Hasil belajar siswa. Kompetensi guru dan 

disiplin kerja guru mempunyai hubungan yang positif dan signifikan 

dengan Hasil belajar siswa pada taraf signifikansi 5 % yaitu 0,558. Artinya 

semakin tinggi tingkat kompetensi guru dan semakin tinggi disiplin kerja 
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guru maka semakin tinggi pula Hasil belajar siswa. Dari kesemua variabel 

bebas di atas maka diketahui bahwa variabel bebas yang paling 

mempunyai hubungan yang erat adalah kompetensi guru dengan besaran 

koefesien determinasi sebesar 18,3%. Artinya dari dua variabel bebas yaitu 

kompetensi guru dan disiplin kerja guru yang paling mempunyai 

hubungan yang erat dalam meningkatkan Hasil belajar siswa adalah 

kompetensi guru. Nilai R diketahui sebesar 0,32 (32,8%) sehingga dapat 

dikatakan bahwa Varibel bebas hanya mampu menjelaskan variabel terikat 

sebesar 32,8% dan selebihnya dijelaskan oleh variabel lain diluar 

pembahasan ini, misalnya faktor internal siswa (baik bersifat fisiologis 

maupun psikologis) dan faktor lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan F 

hitung 2,9376 dapat diterima sehingga Kompetensi pedagogik guru dan 

disiplin kerja guru secara bersama-sama mempunyai hubungan yang 

positif dan signifikan dengan Hasil belajar bidang studi Aswaja. 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan. 

Dengan memperhatikan hasil pembahasan dan hasil olah data 

penelitian dan pengujian hipotesis, maka dapat rumuskan bahwa kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Kompetensi guru MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah 

mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan Hasil belajar 

Bidang Studi Aswaja. ini dibuktikan dengan angka koefesien korelasi 

hitung sebesar 0,641 > r tabel sebesar 0,361 (pada taraf signifikan 5% dan 

N=30). Karena arah korelasinya positif maka dapat diartikan bahwa 

semakin tingi tingkat kompetensi guru maka semakin tinggi pula Hasil 

belajar siswa. Dan dapat diinterpretasikan bahwa tingkat keeratannya 

sedang atau cukup. 

2. Disiplin kerja guru MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung 

Tengah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan Hasil 

belajar Bidang Studi Aswaja ini dibuktikan dengan angka koefesien 

korelasi hitung sebesar 0,586 > r tabel sebesar 0,361 (pada taraf signifikan 

5% dan N=30). Karena arah korelasinya positif maka dapat diartikan 

bahwa semakin tinggi disiplin kerja guru maka semakin tinggi pula Hasil 

belajar Bidang Studi Aswaja. Dan dapat diinterpretasikan bahwa tingkat 

keeratannya sedang atau cukup. 
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3. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kompetensi pedagogik 

guru dengan disiplin kerja guru MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya 

Lampung Tengah, dengan bukti hasil perhitungan menghasilkan angka 

koefesien korelasi hitung sebesar 0,458. Perhitungan ini digunakan untuk 

membuktikan hipotesis ketiga, yaitu terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara kompetensi pedagogik dan disiplin kerja guru secara 

bersamaan dengan Hasil belajar Bidang Studi Aswaja MTs Manbaul Ulum 

Seputih Surabaya Lampung Tengah 

4. Kompetensi pedagogik guru dan disiplin kerja guru MTs Manbaul Ulum 

Seputih Surabaya Lampung Tengah secara bersama-sama mempunyai 

hubungan yang positif dan signifikan dengan Hasil belajar Bidang Studi 

Aswaja, ini dibuktikan dengan angka koefesien korelasi hitung sebesar 

0,870 > r tabel sebesar 0,361 (pada taraf signifikan 5% dan N=30). Karena 

arah korelasi yang positif maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

kompetensi dan disiplin kerja guru secara bersama-sama akan semakin 

tinggi pula Hasil belajar Bidang Studi Aswaja. Dan dapat diinterpretasikan 

bahwa tingkat keeratannya sangat kuat.  

5. Faktor yang paling dominan yang mampu menjelaskan Hasil belajar siswa 

(Y) adalah kompetensi guru (X1) karena memiliki nilai keofesien penentu 

parsial tertinggi yakni 41%.  

6. Kontribusi keseluruhan dari variabel bebas dapat menjelaskan variabel 

terikat sebesar 75,7%, jadi sebesar 24,3% variabel terikat dapat dijelaskan 
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oleh variabel diluar penelitian ini misalnya faktor internal siswa (baik 

bersifat fisiologis maupun psikologis) dan faktor lingkungan. 

B. Implikasi. 

Metode penyajian materi Aswaja MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya 

Lampung Tengah yang cenderung monoton biasanya akan mendorong para 

pelajar untuk mengambil pilihan kebiasaan belajar (cognitive preference) yang 

bermotif ekstrinsik buintrinsik. Tingkat kompetensi guru Aswaja seperti 

contoh di atas, jika dibiarkan terus berlanjut kemungkinan besarakan 

membawa akibat rendahnya motivasi belajar siswa yang berdampak pada 

rendahnya tingkat hasil/hasil bidang studi Aswaja termasuk di kalangan para 

siswa MTs Manbaul Ulum Seputih Surabaya Lampung Tengah. Dalam 

mendiskripsikan hasil belajar siswa yang penulis gunakan berpedoman pada 

ketentuan penilaian seperti yang tertulis pada ketentuan yang ada pada buku 

raport. 

Dengan demikian, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan 

menimbulkan niat yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian 

tentang hubungan persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik dan disiplin 

kerja guru dengan hasil belajar bidang studi Aswaja MTs Manbaul Ulum 

Seputih Surabaya Lampung Tengah”. 

Berdasarkan hasil analisa data dengan menggunakan rumus korelasi 

pearson diketahui bahwa variabel bebas yaitu kompetensi guru dan disiplin 

kerja guru secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mempunyai hubungan 

positif dan signifikan dengan variabel terikat. 
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Kompetensi seorang guru mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

Hasil belajar siswa, karena kompetensi guru merupakan kewajiban yang harus 

ditingkatkan sehingga mutu pendidikan yang ditunjukkan melalui prestsi 

siswa dapat terbangun dengan sistematis. 

Disiplin kerja guru mempunyai hubungan yang positif dengan Hasil 

belajar siswa pada tingkat signifikansi sehingga akan meningkatkan Hasil 

belajar siswa, Hasil belajar bidang studi Aswaja mempunyai hubungan yang 

positif dan signifikan sehingga Kompetensi pedagogik guru dan disiplin kerja 

guru  

C. Saran. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis 

memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut : 

1. Untuk para guru, dengan memperhatikan hasil penelitian ini bahwa 

kompetensi guru dan disiplin kerja guru mempunyai hubungan yang 

positif dan signifikan dengan Hasil belajar Bidang Studi Aswaja, maka 

untuk dapat meningkatkan Hasil belajar Bidang Studi Aswaja yang 

nantinya akan berakibat meningkatnya mutu pendidikan madrasah maka 

hendaknya para guru meningkatkan kompetensinya dengan cara 

memperdalam lagi keilmuan yang dimiliki dengan sering mengikuti diklat, 

pelatihan atau kegiatan sejenis yang bertujuan meningkatkan kompetensi 

guru. Selanjutnya juga diharapkan para guru dapat meningkatkan disiplin 

kerjanya dengan lebih aktif dan efektif dalam melakukan proses belajar 

mengajar. 
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2. Untuk pihak madrasah diharapkan dapat membantu dan memberikan 

peluang sebesar-besarnya kepada guru untuk meningkatkan kompetensi 

mengajarnya, sehingga cita-cita mutu pendidikan yang baik yang 

tercermin melalui Hasil belajar Bidang Studi Aswaja yang tinggi.  

3. Untuk pihak pemerintah diharapkan dapat memberikan ruang eksplorasi 

guru guna meningkatkan kompetensi mengajarnya dengan memberikan 

alokasi dana yang memadai untuk menggelar pelatihan atau diklat yang 

dapat meningkatkan kompetensi guru khususnya guru madrasah. 
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