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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Al-Qur’an Hadits terhadap 

Prestasi Belajar Peserta Didik 

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

bagaimana pengaruh kompetensi pedagogik guru Al-Qur’an Hadits secara 

parsial terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung. 

Pengaruh kompetensi pedagogik guru Al-Qur’an Hadits secara parsial 

terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung, peneliti 

menggunakan uji hipotesis analisis regresi linear sederhana dan uji t. Sebelum 

menggunakan uji hipotesis tersebut, data yang digunakan harus dianalisis 

terlebih dahulu dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah 

data sudah valid dan reliabel, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji 

prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

linieritas. 

Berdasarkan hasil analisis instrumen dengan bantuan program SPSS 

21.0 For Windows diketahui hasil dari uji validitas bahwa data angket 

kompetensi pedagogik guru Al-Qur’an Hadits dengan jumlah 17 butir soal 

dinyatakan valid karena nilai rhitung 0,584, 0,705, 0,569, 0,672, 0,567, 0,717, 

0,673, 0,713, 0,833, 0,754, 0,632, 0,748, 0,410, 0,669, 0,487, 0,492, 0,432 

lebih besar dari rtabel 0,202. Sedangkan hasil dari uji reliabilitas bahwa data 
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angket kompetensi pedagogik guru Al-Qur’an Hadits dengan jumlah 17 butir 

soal dinyatakan reliabel karena nilai rhitung 0,906 lebih besar dari rtabel 0,202.  

Hasil pengujian normalitas dengan bantuan program SPSS 21.0 For 

Windows diketahui hasil uji normalitas data angket kompetensi pedagogik 

guru Al-Qur’an Hadits diperoleh nilai Sig. 0,368. Nilai Sig. 0,368 lebih besar 

dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji 

normalitas nilai raport kelas VIII.4 - VIII.7 diperoleh nilai Sig. 0,533, 0,065, 

0,970, dan 0,604. Nilai Sig. 0,533, 0,065, 0,970, dan 0,604 lebih besar dari 

0,05, maka data raport tersebut berdistribusi normal.  

Hasil pengujian homogenitas dengan bantuan program SPSS 21.0 For 

Windows diketahui hasil homogenitas data angket kompetensi pedagogik 

guru Al-Qur’an Hadits diperoleh nilai Sig. 0,951. Nilai Sig. 0,951 lebih besar 

dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan homogen. Sedangkan hasil uji 

homogenitas nilai raport kelas VIII.4 - VIII.7 diperoleh nilai Sig. 0,817. Nilai 

Sig. 0,817 lebih besar dari 0,05, maka data raport tersebut dinyatakan 

homogen.  

Pengujian linieritas dengan bantuan program SPSS 21.0 For Windows 

diketahui hasil uji linieritas data angket kompetensi pedagogik guru Al-

Qur’an Hadits diperoleh dengan cara yang pertama yakni nilai Sig. 0,083. 

Nilai Sig. 0,083 lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdapat hubungan 

linier secara signifikan antara kompetensi pedagogik guru Al-Qur’an Hadits 

dengan prestasi belajar peserta didik. Cara yang kedua diperoleh dari nilai 

Fhitung 1,510 lebih kecil dari Ftabel 2,707, maka data tersebut terdapat hubungan 
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linier secara signifikan antara kompetensi pedagogik guru Al-Qur’an Hadits 

dengan prestasi belajar peserta didik.  

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa pengujian hipotesis 

alternatif (Ha) pertama diterima. Pengujian hipotesis pertama dilakukan 

dengan cara membandingkan antara hasil dari thitung dengan ttabel. Dari tabel 

Coefficients diperoleh nilai thitung = 19,372. Sementara itu, untuk ttabel dengan 

taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai ttabel = 1,662. Perbandingan antara 

keduanya menghasilkan thitung > ttabel (19,372 > 1,662).  

Nilai signifikansi t untuk variabel kompetensi pedagogik Guru Al-

Qur’an Hadits adalah 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 

0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga dalam pengujian ini  menunjukkan bahwa Ha 

diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi pedagogik Guru Al-Qur’an Hadits terhadap 

prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung.  

Makna dari hasil korelasi tersebut yaitu menunjukkan bahwa guru 

yang mempunyai kompetensi pedagogik baik, maka prestasi belajar yang 

diraih oleh peserta didiknya juga akan tinggi. Berarti terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara kompetensi pedagogik guru Al-Qur’an Hadits 

terhadap prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru, maka prestasi 

belajar peserta didiknyapun akan tinggi pula.  

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas, yang akan 

membedakan guru dengan profesi lainnya. Kompetensi pedagogik ini sangat 
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penting dimiliki oleh guru, karena dapat membantu guru untuk mengetahui 

dan memahami karakter dari masing-masing peserta didik.  

Menurut Slamet PH kompetensi pedagogik terdiri dari kompetensi:  

1) berkontribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait degan mata 

pelajaran yang telah dikerjakan, 2) dapat mengembangkan silabus mata 

pelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, 3) dapat 

merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus 

yang telah dikembangkan, 4) dapat merancang manajemen pembelajaran dan 

manajemen kelas, 5) melaksanakan pembelajaran yang pro-perubahan (aktif, 

kreatif, inovatif, eksperimentatif, efektif dan menyenangkan), 6) menilai hasil 

belajar peserta didik secara otentik, 7) dapat membimbing peserta didik dalam 

berbagai aspek, misalnya pelajaran, kepribadian, bakat, minat, dan karir, 8) 

mengembangkan profesionalisme diri sebagai guru.  

Kompetensi pedagogik ialah kemampuan pemahaman peserta didik 

secara mendalam. Kompetensi pedagogik menekankan pemahaman peserta 

didik yang terkait dengan psikologi perkembangan anak dalam proses 

pembelajaran. Guru dituntut untuk dapat menyusun rancangan pembelajaran 

dan mampu melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Seorang guru juga 

dituntut untuk dapat memahami landasan pendidikan, mampu menerapkan 

teori belajar mengajar, dapat menentukan strategi pembelajaran berdasarkan 

karakteristik peserta didik, dan dapat menyusun rancangan pembelajaran 
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berdasarkan strategi yang tepat.
202

 Pada penguasaan kompetensi pedagogik 

yang disertai dengan adanya profesional akan menentukan tingkat 

keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik.  

Besarnya kontribusi kompetensi pedagogik terhadap prestasi belajar 

peserta didik ditunjukkan dengan hasil perhitungan koefisien determinasi atau 

R Square pada tabel. Setelah dianalisis, variabel kompetensi pedagogik guru 

Al-Qur’an Hadits memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap prestasi 

belajar peserta didik sebesar 80,5% dan sisanya 19,5% dapat dijelaskan oleh 

sebab-sebab yang lain di luar variabel penelitian. 

 

B. Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Al-Qur’an Hadits terhadap 

Prestasi Belajar Peserta Didik 

 Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

bagaimana pengaruh kompetensi kepribadian guru Al-Qur’an Hadits secara 

parsial terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung. 

Pengaruh kompetensi kepribadian guru Al-Qur’an Hadits secara parsial 

terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung, peneliti 

menggunakan uji hipotesis analisis regresi linear sederhana dan uji t. Sebelum 

menggunakan uji hipotesis tersebut, data yang digunakan harus dianalisis 

terlebih dahulu dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah 

data sudah valid dan reliabel, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji 
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 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional : Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & 

Kompetensi Guru, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),  hal. 103 
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prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

linieritas. 

Berdasarkan hasil analisis instrumen dengan bantuan program SPSS 

21.0 For Windows diketahui hasil dari uji validitas bahwa data angket 

kompetensi kepribadian guru Al-Qur’an Hadits dengan jumlah 13 butir soal 

dinyatakan valid karena nilai rhitung 0,698, 0,593, 0,774, 0,785, 0,669, 0,481, 

0,445, 0,413, 0,644, 0,758, 0,622, 0,694, 0,791 lebih besar dari rtabel 0,202. 

Sedangkan hasil dari uji reliabilitas bahwa data angket kompetensi 

kepribadian guru Al-Qur’an Hadits dengan jumlah 13 butir soal dinyatakan 

reliabel karena nilai rhitung 0,883 lebih besar dari rtabel 0,202.  

Hasil pengujian normalitas dengan bantuan program SPSS 21.0 For 

Windows diketahui hasil uji normalitas data angket kompetensi kepribadian 

guru Al-Qur’an Hadits diperoleh nilai Sig. 0,209. Nilai Sig. 0,209 lebih besar 

dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji 

normalitas nilai raport kelas VIII.4 - VIII.7 diperoleh nilai Sig. 0,533, 0,065, 

0,970, dan 0,604. Nilai Sig. 0,533, 0,065, 0,970, dan 0,604 lebih besar dari 

0,05, maka data raport tersebut berdistribusi normal. 

Hasil pengujian homogenitas dengan bantuan program SPSS 21.0 For 

Windows diketahui hasil homogenitas data angket kompetensi kepribadian 

guru Al-Qur’an Hadits diperoleh nilai Sig. 0,570. Nilai Sig. 0,570 lebih besar 

dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan homogen. Sedangkan hasil uji 

homogenitas nilai raport kelas VIII.4 - VIII.7 diperoleh nilai Sig. 0,817. Nilai 
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Sig. 0,817 lebih besar dari 0,05, maka data raport tersebut dinyatakan 

homogen.  

Pengujian linieritas dengan bantuan program SPSS 21.0 For Windows 

diketahui hasil uji linieritas data angket kompetensi kepribadian guru Al-

Qur’an Hadits diperoleh dengan cara yang pertama yakni nilai Sig. 0,933. 

Nilai Sig. 0,933 lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdapat hubungan 

linier secara signifikan antara kompetensi kepribadian guru Al-Qur’an Hadits 

dengan prestasi belajar peserta didik. Cara yang kedua diperoleh dari nilai 

Fhitung 0,577 lebih kecil dari Ftabel 2,707, maka data tersebut terdapat hubungan 

linier secara signifikan antara kompetensi kepribadian guru Al-Qur’an Hadits 

dengan prestasi belajar peserta didik.  

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa pengujian hipotesis 

alternatif (Ha) pertama diterima. Pengujian hipotesis pertama dilakukan 

dengan cara membandingkan antara hasil dari thitung dengan ttabel. Dari tabel 

Coefficients diperoleh nilai thitung = 11,260. Sementara itu, untuk ttabel dengan 

taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai ttabel = 1,662. Perbandingan antara 

keduanya menghasilkan thitung > ttabel (11,260 > 1,662).  

Nilai signifikansi t untuk variabel kompetensi kepribadian Guru Al-

Qur’an Hadits adalah 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 

0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga dalam pengujian ini  menunjukkan bahwa Ha 

diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi kepribadian guru Al-Qur’an Hadits terhadap 

prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung. 



193 

 

Makna dari hasil korelasi tersebut yaitu menunjukkan bahwa guru 

yang mempunyai kompetensi kepribadian baik, maka prestasi belajar yang 

diraih oleh peserta didiknya juga akan tinggi. Berarti terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara kompetensi kepribadian guru Al-Qur’an Hadits 

terhadap prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh guru, maka 

prestasi belajar peserta didiknyapun akan tinggi pula.  

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
203

 

Menurut Zakiyah Daradjat kepribadian ialah sesuatu yang sulit dilihat 

secara nyata, abstrak, dan hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan 

dan ucapan ketika menghadapi persoalan. Jika dilihat dari psikologi, guru 

merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang 

mantab dan stabil yang berarti memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai 

dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku, dewasa berarti 

mempunyai kemandirian bertindak sebagai pendidik dan mempunyai etos 

kerja yang tinggi, arif dan bijaksana yaitu tampilannya bermanfaat bagi 

peserta didik, bagi sekolah, dan masyarakat, berwibawa yaitu mempunyai 

perilaku yang disegani sehingga berpengaruh positif bagi peserta didiknya.
204

 

Kompetensi kepribadian guru memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, guru 
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dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang memadai, bahkan 

kompetensi ini akan melandasi atau menjadi landasan bagi kompetensi-

kompetensi lainnya. Dalam hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk mampu 

memaknai pembelajaran saja, tetapi yang paling penting adalah bagaimana 

menjadikan pembelajaran tersebut sebagai ajang pembentukan kompetensi 

dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Keberhasilan suatu pembelajaran 

atau proses pendidikan juga sangat ditentukan oleh faktor guru. Maka dari itu, 

guru yang memiliki kepribadian baik akan berpengaruh baik pula terhadap 

perkembangan peserta didik, terutama pada mental dan spiritualnya.
205

 

Besarnya kontribusi kompetensi kepribadian terhadap prestasi belajar 

peserta didik ditunjukkan dengan hasil perhitungan koefisien determinasi atau 

R Square pada tabel. Setelah dianalisis, variabel kompetensi kepribadian guru 

Al-Qur’an Hadits memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap prestasi 

belajar peserta didik sebesar 58,2% dan sisanya 41,8% dapat dijelaskan oleh 

sebab-sebab yang lain di luar variabel penelitian. 

 

C. Pengaruh Kompetensi Sosial Guru Al-Qur’an Hadits terhadap Prestasi 

Belajar Peserta Didik 

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

bagaimana pengaruh kompetensi sosial guru Al-Qur’an Hadits secara parsial 

terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung. Pengaruh 

kompetensi sosial guru Al-Qur’an Hadits secara parsial terhadap prestasi 
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 Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru 

: Menjadi Pendidik Yang Dicintai Dan Diteladani Siswa, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2017), hal. 

35 
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belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung, peneliti menggunakan uji 

hipotesis analisis regresi linear sederhana dan uji t. Sebelum menggunakan uji 

hipotesis tersebut, data yang digunakan harus dianalisis terlebih dahulu 

dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah data sudah valid 

dan reliabel, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji prasyarat analisis yang 

terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linieritas. 

Berdasarkan hasil analisis instrumen dengan bantuan program SPSS 

21.0 For Windows diketahui hasil dari uji validitas bahwa data angket 

kompetensi sosial guru Al-Qur’an Hadits dengan jumlah 9 butir soal 

dinyatakan valid karena nilai rhitung 0,726, 0,812, 0,743, 0,772, 0,659, 0,722, 

0,770, 0,726, 0,676 lebih besar dari rtabel 0,202. Sedangkan hasil dari uji 

reliabilitas bahwa data angket kompetensi sosial guru Al-Qur’an Hadits 

dengan jumlah 9 butir soal dinyatakan reliabel karena nilai rhitung 0,924 lebih 

besar dari rtabel 0,202.  

Hasil pengujian normalitas dengan bantuan program SPSS 21.0 For 

Windows diketahui hasil uji normalitas data angket kompetensi sosial guru 

Al-Qur’an Hadits diperoleh nilai Sig. 0,092. Nilai Sig. 0,092 lebih besar dari 

0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji normalitas 

nilai raport kelas VIII.4 - VIII.7 diperoleh nilai Sig. 0,533, 0,065, 0,970, dan 

0,604. Nilai Sig. 0,533, 0,065, 0,970, dan 0,604 lebih besar dari 0,05, maka 

data raport tersebut berdistribusi normal. 

Hasil pengujian homogenitas dengan bantuan program SPSS 21.0 For 

Windows diketahui hasil homogenitas data angket kompetensi sosial guru Al-
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Qur’an Hadits diperoleh nilai Sig. 0,802. Nilai Sig. 0,802 lebih besar dari 

0,05, maka data tersebut dinyatakan homogen. Sedangkan hasil uji 

homogenitas nilai raport kelas VIII.4 - VIII.7 diperoleh nilai Sig. 0,817. Nilai 

Sig. 0,817 lebih besar dari 0,05, maka data raport tersebut dinyatakan 

homogen.  

Pengujian linieritas dengan bantuan program SPSS 21.0 For Windows 

diketahui hasil uji linieritas data angket kompetensi sosial guru Al-Qur’an 

Hadits diperoleh dengan cara yang pertama yakni nilai Sig. 0,531. Nilai Sig. 

0,531 lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdapat hubungan linier 

secara signifikan antara kompetensi sosial guru Al-Qur’an Hadits dengan 

prestasi belajar peserta didik. Cara yang kedua diperoleh dari nilai Fhitung 

0,944 lebih kecil dari Ftabel 2,707, maka data tersebut terdapat hubungan linier 

secara signifikan antara kompetensi sosial guru Al-Qur’an Hadits dengan 

prestasi belajar peserta didik.  

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa pengujian hipotesis 

alternatif (Ha) pertama diterima. Pengujian hipotesis pertama dilakukan 

dengan cara membandingkan antara hasil dari thitung dengan ttabel. Dari tabel 

Coefficients diperoleh nilai thitung = 10,826. Sementara itu, untuk ttabel dengan 

taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai ttabel = 1,662. Perbandingan antara 

keduanya menghasilkan thitung > ttabel (10,826 > 1,662).  

Nilai signifikansi t untuk variabel kompetensi sosial Guru Al-Qur’an 

Hadits adalah 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05 

(0,000 < 0,05). Sehingga dalam pengujian ini  menunjukkan bahwa Ha 
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diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi sosial guru Al-Qur’an Hadits terhadap prestasi 

belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung. 

Makna dari hasil korelasi tersebut yaitu menunjukkan bahwa guru 

yang mempunyai kompetensi kepribadian baik, maka prestasi belajar yang 

diraih oleh peserta didiknya juga akan tinggi. Berarti terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara kompetensi kepribadian guru Al-Qur’an Hadits 

terhadap prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh guru, maka 

prestasi belajar peserta didiknyapun akan tinggi pula.  

Menurut Buchari Alma, kompetensi sosial adalah kemampuan seorang 

guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
206

 

Kompetensi sosial menurut Slamet PH dalam Syaiful Sagala terdiri 

dari sub-kompetensi: 1) memahami dan juga menghargai perbedaan serta 

memiliki kemampuan mengelola konflik dn benturan, 2) melaksanakan 

kerjasama secara harmonis, 3) membangun kerja (teamwork) yang bisa 

kompak, cerdas, dinamis dan lincah, 4) melaksanakan komunikasi secara 

efektif dan menyenangkan, 5) memiliki kemampuan mamahami dan 

menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap 

tugas-tugasnya, 6) memiliki kemampuan mendudukkan dirinya dalam system 
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nilai yang berlaku di masyarakat, 7) melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola 

yang baik.  

Kompetensi sosial menuntut guru selalu berpenampilan menarik, 

berempati, suka bekerja sama, suka menolong, dan memiliki kemampuan 

yang baik dalam berkomunikasi. Kompetensi sosial penting dimiliki oleh 

seorang guru, karena dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran peserta 

didik.
207

 Dalam proses pembelajaran, kompetensi sosial tidak dapat 

terpisahkan dari peran guru, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Adanya 

komunikasi yang baik akan tercapai interaksi sosial secara obyektif dan 

efisien. Begitu juga dengan proses pembelajaran di kelas, dengan adanya 

komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik maka akan mempermudah 

proses pembelajaran, karena guru bisa langsung memahami dan mengetahui 

setiap karakter dari peserta didiknya. Jadi, kompetensi sosial dapat diartikan 

sebagai kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan sesama yang meliputi 

dari peserta didik, orang tua/wali murid, dan tenaga kependidikan lainnya.  

Besarnya kontribusi kompetensi sosial terhadap prestasi belajar 

peserta didik ditunjukkan dengan hasil perhitungan koefisien determinasi atau 

R Square pada tabel. Setelah dianalisis, variabel kompetensi sosial guru Al-

Qur’an Hadits memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap prestasi belajar 

peserta didik sebesar 56,3% dan sisanya 43,7% dapat dijelaskan oleh sebab-

sebab yang lain di luar variabel penelitian. 
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D. Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Al-Qur’an Hadits terhadap 

Prestasi Belajar Peserta Didik 

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

bagaimana pengaruh kompetensi profesional guru Al-Qur’an Hadits secara 

parsial terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung. 

Pengaruh kompetensi profesional guru Al-Qur’an Hadits secara parsial 

terhadap prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung, peneliti 

menggunakan uji hipotesis analisis regresi linear sederhana dan uji t. Sebelum 

menggunakan uji hipotesis tersebut, data yang digunakan harus dianalisis 

terlebih dahulu dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah 

data sudah valid dan reliabel, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji 

prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

linieritas. 

Berdasarkan hasil analisis instrumen dengan bantuan program SPSS 

21.0 For Windows diketahui hasil dari uji validitas bahwa data angket 

kompetensi profesional guru Al-Qur’an Hadits dengan jumlah 11 butir soal 

dinyatakan valid karena nilai rhitung 0,795, 0,667, 0,814, 0,748, 0,785, 0,260, 

0,552, 0,595, 0,517, 0,628, 0,608 lebih besar dari rtabel 0,202. Sedangkan hasil 

dari uji reliabilitas bahwa data angket kompetensi profesional guru Al-Qur’an 

Hadits dengan jumlah 11 butir soal dinyatakan reliabel karena nilai rhitung 

0,876 lebih besar dari rtabel 0,202.  

Hasil pengujian normalitas dengan bantuan program SPSS 21.0 For 

Windows diketahui hasil uji normalitas data angket kompetensi profesional 
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guru Al-Qur’an Hadits diperoleh nilai Sig. 0,443. Nilai Sig. 0,443 lebih besar 

dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji 

normalitas nilai raport kelas VIII.4 - VIII.7 diperoleh nilai Sig. 0,533, 0,065, 

0,970, dan 0,604. Nilai Sig. 0,533, 0,065, 0,970, dan 0,604 lebih besar dari 

0,05, maka data raport tersebut berdistribusi normal. 

Hasil pengujian homogenitas dengan bantuan program SPSS 21.0 For 

Windows diketahui hasil homogenitas data angket kompetensi profesional 

guru Al-Qur’an Hadits diperoleh nilai Sig. 0,591. Nilai Sig. 0,591 lebih besar 

dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan homogen. Sedangkan hasil uji 

homogenitas nilai raport kelas VIII.4 - VIII.7 diperoleh nilai Sig. 0,817. Nilai 

Sig. 0,817 lebih besar dari 0,05, maka data raport tersebut dinyatakan 

homogen.  

Pengujian linieritas dengan bantuan program SPSS 21.0 For Windows 

diketahui hasil uji linieritas data angket kompetensi profesional guru Al-

Qur’an Hadits diperoleh dengan cara yang pertama yakni nilai Sig. 0,068. 

Nilai Sig. 0,068 lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdapat hubungan 

linier secara signifikan antara kompetensi profesional guru Al-Qur’an Hadits 

dengan prestasi belajar peserta didik. Cara yang kedua diperoleh dari nilai 

Fhitung 1,600 lebih kecil dari Ftabel 2,707, maka data tersebut terdapat hubungan 

linier secara signifikan antara kompetensi profesional guru Al-Qur’an Hadits 

dengan prestasi belajar peserta didik.  

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa pengujian hipotesis 

alternatif (Ha) pertama diterima. Pengujian hipotesis pertama dilakukan 



201 

 

dengan cara membandingkan antara hasil dari thitung dengan ttabel. Dari tabel 

Coefficients diperoleh nilai thitung = 11,184. Sementara itu, untuk ttabel dengan 

taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai ttabel = 1,662. Perbandingan antara 

keduanya menghasilkan thitung > ttabel (11,184 > 1,662).  

Nilai signifikansi t untuk variabel kompetensi profesional Guru Al-

Qur’an Hadits adalah 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 

0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga dalam pengujian ini  menunjukkan bahwa Ha 

diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi profesional guru Al-Qur’an Hadits terhadap 

prestasi belajar peserta didik di MTsN 1 Tulungagung. 

Makna dari hasil korelasi tersebut yaitu menunjukkan bahwa guru 

yang mempunyai kompetensi kepribadian baik, maka prestasi belajar yang 

diraih oleh peserta didiknya juga akan tinggi. Berarti terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara kompetensi kepribadian guru Al-Qur’an Hadits 

terhadap prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh guru, maka 

prestasi belajar peserta didiknyapun akan tinggi pula.  

Menurut User Usman, seorang guru yang profesional harus memiliki 

kompetensi profesioanal yang diantaranya adalah (1) menguasai landasan 

kependidikan yang meliputi: mengenal tujuan pendidikan, mengenal prinsip-

prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar 

mengajar, dan mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat, (2) menguasai 

bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah, dan menguasai 



202 

 

bahan pengayaan, (3) menyusun program pengajaran, yang meliputi: 

menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan strategi 

dalam belajar mengajar, memilih dan memanfaatkan sumber belajar, (4) 

melaksanakan program pengajaran, yang meliputi: iklim belajar mengajar 

yang tepat, mengatur ruangan belajar, dan mengelola interaksi belajar 

mengajar, (5) menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah 

dilaksakan, yang meliputi: penilaian peserta didik untuk kepentingan 

pengajaran, dan penilaian proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.
208

 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkaitan 

dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

mencakup penguasaan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum 

tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Guru yang 

mempunyai kompetensi profesional harus mampu memilah dan memilih serta 

mengelompokkan materi pembelajaran yang akan disampaikannya kepada 

peserta didik sesuai dengan jenisnya. Tanpa adanya kompetensi, dapat 

dipastikan bahwa guru tersebut akan menghadapi kesulitan dalam membentuk 

kompetensi peserta didik, bahkan bisa gagal dalam melaksanakan sebuah 

pembelajaran. Kompetensi profesional menuntut setiap guru untuk menguasai 

materi yang akan diajarkan, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil 

guru dalam memperdalam penguasaan bidang studi yang diampunya. Guru 

harus ahli dalam bidangnya. Apabila guru tidak ahli dalam bidangnya, guru 
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akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.
209

 Jadi, 

kompetensi profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang 

guru dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.  

Besarnya kontribusi kompetensi profesional terhadap prestasi belajar 

peserta didik ditunjukkan dengan hasil perhitungan koefisien determinasi atau 

R Square pada tabel. Setelah dianalisis, variabel kompetensi profesional guru 

Al-Qur’an Hadits memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap prestasi 

belajar peserta didik sebesar 57,9% dan sisanya 42,1% dapat dijelaskan oleh 

sebab-sebab yang lain di luar variabel penelitian. 
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