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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Tentang Kecamatan Pati Kabupeten Pati 

Kota Pati adalah sebuah Kecamatan yang juga merupakan pusat 

pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan 

Pati adalah jantung kota sekaligus Ibu Kota Karesidenan Pati. Kecamatan 

ini berada di Timur Laut Utara pulau jawa. 

Batas-batas wilayah Kecamatan Pati yaitu: 

Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Wedarijaksa 

Sebelah timurnya kecamatan Juwana dan kecamatn Jakenan 

Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Gabus 

Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Margorejo 

Kecamatan Pati terdiri dari 29 desa yang meliputi: Blaru, Dengkek, 

Gajahmati, Geritan, Kalidoro, Kutoharjo, Mulyoharjo, Mustokoharjo, 

Ngarus, Ngepungrojo, Panjunan, Parenggan, Pati Lor, Pati Kidul, Pati 

Wetan, Payang, Plangitan, Puri, Purworejo, Sarirejo, Semampir, Sidoharjo, 

Sidokerto, Sinoman, Sugiharjo, Tambaharjo, Tambahsari, Widorokandang 

dan Winong. 

 

2. Nama-nama MA Swasta sekecamatan Pati Kabupaten Pati 

a. MA Al Isti’anah Boarding School (IBS) Desa Plangitan Kabupaten Pati 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pati,_pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Pati,_pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Blaru,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Dengkek,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Gajahmati,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Geritan,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalidoro,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Kutoharjo,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Mulyoharjo,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Mustokoharjo,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Ngarus,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Ngepungrojo,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Panjunan,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Parenggan,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Pati_Lor,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Pati_Kidul,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Pati_Wetan,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Pati_Wetan,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Payang,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Plangitan,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Puri,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Purworejo,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Sarirejo,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Semampir,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Sidoharjo,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Sidokerto,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinoman,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Sugiharjo,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Tambaharjo,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Tambahsari,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Widorokandang,_Pati,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Winong,_Pati,_Pati
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Pondok  Pesantren  Al  Isti’anah  Plangitan  Pati  Jawa  Tengah 

didirikan pada tanggal 23 Agustus tahun 1993 oleh BRIPTU KH.Nur 

Rohmat, di bawah naungan dan pengelolaan Yayasan Al Isti’anah 

Plangitan Pati yang juga dipimpin oleh KH Nur Rohmat. Pesantren Al 

Isti’anah merupakan lembaga pendidikan agama yang bercirikhas 

pesantren salaf ala ahlissunnah wal jama’ah penerus tali tasbih 

walisongo di bumi Nusantara dan penerus tali perjuangan para 

pahlawan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

semboyan “NKRI HARGA MATI”. 

Dalam catatan sejarahnya, proses pendirian dan pengajian 

pondok pesantren al Isti’anah bermula dari 11 santri yang datang 

kerumah KH Nur Rohmat di Desa Puri Pati kala itu (rumah kontrakan) 

berasal dari daerah kabupaten Grobogan, tepatnya dari Desa 

Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Dari sinilah 

cikal bakal berdirinya Pesantren Al Isti’anah. 

Atas saran dan masukan dari para pembina pesantren, kini 

pesantren Al Isti’anah mulai mengembangkan lembaga pendidikan 

formal, yaitu MTs Al Isti’anah Boarding School (IBS) pada tahun 2011 

dan MA Al Isti’anah Boarding School pada tahun 2012 yang 

memadukan kurikulum pesantren diniyah dan menginduk pada 

kurikulum Kementrian Agama Republik Indenesia. Pesantren berusaha 

adaptasi dengan perubahan zaman, yang awalnya hanya mengajarkan 

ilmu agama berbasis pesantren salaf saja. Kini menjadi pesantren semi 

modern perpaduan klasik dan modern. 
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b. MA Manbaul Ulum Kabupaten Pati 

MA Manbaul Ulum berdiri pada 1 Juli 2005 dengan dimotori 

oleh tokoh masyarakat desa tersebut H.Malik Abdul Aziz.Pada awal 

berdirinya MA manbaul Ulum menempati gedung MTs Manbaul Ulum 

dikarenakan MA Manbaul Ulum berada dibawah pengelolaan Yayasan 

Khoiruman. MA Manbaul Ulum adalah lembaga tingkat menengah satu 

satunya yang berada di bawah pengelolaan yayasan khoiruman dan 

yang berada di desa sinoman dan sekitarnya karena sejauh 7 Km tidak 

ada lembaga pendidikan menengah yang berdiri baik dibawah naungan 

Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Nasional.26  

Hal ini menjadi acuan Yayasan Khoiruman dalam hal ini pengurus 

untuk membuat wadah guna menampung lulusan dari MTs/SMP yang 

berada di daerah pinggriran kota pati. Memang orang mengenal pati 

sebagai kota santri, namun hal ini baru berlaku di kawasan pati utara 

yaitu daerah Kecamatan Wedarijaksa, keutara tepatnya daerah 

Kecamatan Margoyoso (Desa Kajen) dan sampai Dukuhseti. Namun hal 

ini tidak berlaku di kecamatan Pati Kota terlebih dari data statistik yang 

ada bahwa pendidikan keagamaan Formal di kawasan kota pati baru ada 

2 Lembaga Raudlatul Athfal, 3 Madrasah Ibtidaiyah, 4 Madrasah 

Tsanawiyah, dan 2 Madrasah Aliyah dengan jumlah penduduk di 

kecamatan Pati. 

c. Madrasah Aliyah As Salamah Kabupaten Pati 

PROFIL/ KEADAAN MADRASAH 

 

1. Nama Madrasah : Madrasah Aliyah As Salamah 

2. NSM : 312331910381 
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3. No. Ijin Operasional : Wk/5.a/PP.03.2/1872/2001 

4. Akreditasi Madrasah : B 

5. Alamat lengkap Madrasah : JL Panunggulan no 17 B 

  Gajahmati Pati 

 Desa : Gajahmati 

 Kecamatan : Pati 

 Kabupaten : Pati 

 Tlp./HP : ( 0295 )386135 

 E-mail : ma.assalamah@yahoo.com 

 Website : www.ma assalamah  

6. NPWP Madrasah : 00504808507000 

7. Nama Kepala : Subari, S.Pd.I. 

8. Pendidikan Terakhir : S1 

9. Nomor Tlp./HP Kepala : HP (085225188481 ) 

10. Alamat Yayasan : JL Panunggulan no 17 B 

  Gajahmati Pati 

11. Nomor Tlp./HP Yayasan : HP (082329270101) 

12. No. Akta Pendirian Yayasan : Nomor 66 tanggal 20 pebruari 1995 

13. Status tanah : Wakaf 

- Luas Tanah : 1.330 M
2
 

   

14. Status bangunan : Milik sendiri 

- Tingkat Bangunan : 2 (dua ) lantai 

- Luas Bangunam : 1.200 M
2 

 

 

B. Analisis Data 

Mengenai hasil penelitian diawali dengan proses indentifikasi terlebih 

dahulu terhadap 57 responden penelitian yang merupakan guru MA se-

kecamatan Pati kabupaten Pati. Hal ini dimaksudkan agar data yang akan 

disajikan lebih mudah untuk dipahami dalam pembahasan selanjutnya. 

Sedangkan untuk langkah selanjutnya adalah menjelaskan seluruh hasil 

pengolahan dan perhitungan data sesuai dengan variabel penelitian yang 

digunakan untuk memberikan nilai prediksi terhadapnya. 

Berdasarkan dari hasil-hasil pengolahan dan perhitungan nilai prediksi 

tersebut, maka akan dapat dilakukan tahapan pembahasan mengenai pengaruh 

mailto:ma.assalamah@yahoo.com
http://www.ma/
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kompetensi pedagogik guru dan motivasi mengajarterhadap hasil belajar siswa 

pada Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Kota Pati Tahun Pelajaran 2020/2021. 

C. Deskripsi Hasil Penelitian 

1) Deskripsi Responden Penelitian 

Deskripsi responden sendiri dilihat dengan dari berbagai 

karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia dan lama menjadi 

guru. Untuk mengetahui berbagai karakteristik responden yang diperoleh 

dari hasil penyebaran kuesioner, maka disajikan tabel mengenai 

gambaran identitas responden sebagai berikut: 

1) Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Deskripsi dari karakteristik responden penelitian dilihat 

berdasarkan jenis kelamin yang diperoleh dari hasil penyebaran 

kuiesioner adalah sebagai berikut: 

Tabel Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-laki 12 21,0 

2 Perempuan 45 79,0 

Total 57 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 57 

responden penelitian yang merupakan guru MA se-kecamatan Pati, 

sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 

45 orang atau 79%, sedangkan sisanya responden laki-laki yaitu 

dengan jumlah 12 orang atau 21%. Hal ini dikarenakan guru 

perempuan dianggap memiliki ketelitian yang lebih baik dari pada 

guru laki-laki khususnya dalam memberikan pembelajaran di kelas. 
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2) Responden berdasarkan Usia 

Deskripsi dari karakteristik responden penelitian dilihat 

berdasarkan usia yang diperoleh dari hasil penyebaran kuiesioner 

adalah sebagai berikut: 

Tabel Jumlah Responden berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi Persentase 

1 34-38 Tahun 10 17,5 

2 39-43 Tahun 12 21,0 

3 44-48 Tahun 17 30,0 

4 49-53 Tahun 15 26,3 

5 54-59 Tahun 5 9 

Total 57 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 57 

responden penelitian yang merupakan guru MA se-kecamatan Pati, 

sebagian besar responden berusia 44-48 tahun dengan jumlah 17 

orang atau 30%, sedangkan sisanya responden usia 49-53 yaitu 

dengan jumlah 15 orang atau 26,3%. Sedangkan paling sedikit 

responden yang berusia 54-59 tahun dengan jumlah 5 orang atau 9%. 

Hal ini menunjukkan bahwa guru MA se-kecamatan Pati memiliki 

usia produktif dan berpengalaman. Hal ini karena agar dapat 

memenuhi harapan kepala sekolah untuk dapat melakukan proses 

belajar mengajar dengan baik. 

3) Responden berdasarkan Lama Kerja 
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Deskripsi dari karakteristik responden penelitian dilihat 

berdasarkan lama kerja yang diperoleh dari hasil penyebaran 

kuiesioner adalah sebagai berikut: 

Tabel Jumlah Responden berdasarkan Lama Kerja 

No Lama Kerja Frekuensi Persentase 

1 Kurang dari 2 

Tahun 

7 12,3 

2 2-4 Tahun 23 40,4 

3 5-6 Tahun 16 28,0 

4 Lebih dari Tahun 11 19,3 

Total 57 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 57 

responden penelitian yang merupakan guru MA se-kecamatan Pati, 

sebagian besar responden sudah bekerja 2-4 tahun dengan jumlah 23 

orang atau 40,4%, sedangkan paling sedikit lama kerja kurang dari 2 

tahun dengan jumlah 7 orang atau 12,3%. Hal ini dikarenakan 

kesetiaan sangat diharapkan oleh kepala sekolah MA se-kecamatan 

Pati, sehingga banyak guru yang suka berkerja dan setia mengabdi di 

MA se-kecamatan Pati. 

2) Deskripsi Variabel Penelitian 

Analisis deskripsi variabel digunakan untuk mengetahui suatu 

tanggapan responden terhadap variabel penelitian yaitu kinerja guru, 

motivasi mengajar  danmutu madrasah. Dalam menganalisa jawaban 

responden dapat dilihat berdasarkan dari frekuensi dan persentase 

jawaban responden disetiap item pertanyaan. Hasil tanggapan responden 

terhadap variabel penelitian akan dilihat sebagai  berikut: 
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1) Variabel kompetensi pedagogik (X1) 

Deskripsi tanggapan responden mengenai variabel kompetensi 

pedagogik yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner adalah 

sebagai berikut: 

Tabel Hasil Tanggapan Responden tentang kompetensi pedagogik 

Pertanyaan TS KS CS S SS 
TOTAL 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % F % 

Saya memahami peserta didik 

sewaktu melaksanakan tugas 

mengajar di madrasah 

1 1,8 1 1,8 8 14 29 51 18 32 57 100 

Saya melakukan pengelolaan 

dan pelaksanaan pembelajaran 

di madrasahdengan penuh 

maksimal 

1 1,8 2 3,5 4 7 26 46 24 42 57 100 

Saya melaksanakan tugas 

mengajar di madrasahdengan 

memanfaatkan teknologi 

pembelajaran dengan baik. 

0 0 0 0 6 11 19 33 32 56 57 100 

Saya melaksanakan evaluasi 

pembelajaran dengan baik 

disetiap selesai mengajar 

2 3,5 1 1,8 2 3,5 30 53 22 39 57 100 

 

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka tanggapan responden 

terhadap masing-masing pertanyaan dalam variabel kompetensi 

pedagogik adalah sebagai   berikut: 

a. Tanggapan responden mengenai melaksanakan tugas mengajar di 

madrasah, menunjukkan bahwa dari 57 responden, sebagian besar 

dengan jumlah 29 orang atau 50,9% menyatakan setuju karena 

mereka merasa perlunya melaksanakan tugas mengajar di MA se-
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kecamatan Pati, dan ada 1 orang atau 1,8% yang menyatakan tidak 

setuju.  

b. Tanggapan responden mengenaimengelola program belajar 

mengajar guru, menunjukkan bahwa dari 57 responden, sebagian 

besar dengan jumlah 26 orang atau 45,6% menyatakan setuju 

karena mereka merasa dengan adanya pengelolaan program belajar 

mengajar guru, di MA se-kecamatan Pati menjadi meningkat, dan 

ada 1 orang atau 1,8% yang menyatakan tidak setuju.  

c. Tanggapan responden mengenai tugas mengajar di 

madrasahdengan memanfaatkan teknologi pembelajaran dengan 

baik, menunjukkan bahwa dari 57 responden, sebagian besar 

dengan jumlah 32 orang atau 56,1% menyatakan setuju karena 

mereka merasa sangat perlu untuk tugas mengajar di 

madrasahdengan memanfaatkan teknologi pembelajaran dengan 

baik di MA se-kecamatan Pati menjadi meningkat, dan ada 6 orang 

atau 10,5% yang menyatakan cukup setuju.  

d. Tanggapan responden mengenaimelaksanakan evaluasi 

pembelajaran dengan baik disetiap selesai mengajar, menunjukkan 

bahwa dari 57 responden, sebagian besar dengan jumlah 30 orang 

atau 52,6% menyatakan setuju karena mereka merasa dengan 

melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan baik disetiap selesai 

mengajardi MA se-kecamatan Pati, dan ada 2 orang atau 3,5% yang 

menyatakan tidak setuju.  



72 
 

 
 

Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut, pada variabel 

kompetensi pedagogik yang terdiri dari 4 pertanyaan semua itemnya 

valid dan mempunyai nilai koefisien korelasi (r) di atas 0,3 atau 

memiliki nilai koefisien probabilitas di bawah 0,05 serta mempunyai 

nilai alpha cronbach di atas koefisien keandalan 0,6. Hal ini dapat 

dinyatakan instrumen untuk variabel kompetensi pedagogik adalah 

reliabel. Untuk tingkat validitas, dilakukan uji signifikan dengan 

membandingkan nilai r hitung dan r tabel untuk Degree of freedom (df) = 

n – k. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah 

konstruk. Pada kasus ini besarnya df dapat dihitung 57 – 2 atau df = 

55 dengan alpha 0,05 didapat r tabel 0.266. Jika r hitung (untuk r tiap butir 

dapat dilihat pada kolom corrected item-total corelation) lebih besar 

dari r tabel dan nilai r posistif.Dengan demikian maka variabel 

kompetensi pedagogik dapat dilakukan pengujian ke tahap 

selanjutnya. 

2) Variabel Motivasi Mengajar (X2) 

Deskripsi tanggapan responden mengenai variabel motivasi 

mengajar yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner adalah 

sebagai berikut: 

Tabel Hasil Tanggapan Responden tentang Motivasi Mengajar 

Pertanyaan TS KS CS S SS 
TOTAL 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % F % 

Saya tekun menghadapi tugas 

apapun yang berkaitan dengan 

mengajar sebagai tanggung 

jawab guru 

0 0 1 1,8 8 14 27 47 21 37 57 100 
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Saya ulet menghadapi kesulitan 

apapun sewaktu diberi 

tanggung jawab mengajar mata 

pelajaran yang  saya ampun 

0 0 0 0 3 5,3 27 47 27 47 57 100 

Saya lebih suka bekerja mandiri 

tetapi tetap dalam koordinasi 

musyawarah guru mata 

pelajaran 

0 0 0 0 4 7 19 33 34 60 57 100 

Saya memang cepat bosan pada 

tugas-tugas yang bersifat 

rutinitas. 

0 0 0 0 3 5,3 26 46 28 49 57 100 

 

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka tanggapan responden 

terhadap masing-masing pertanyaan dalam variabel motivasi mengajar 

adalah sebagai   berikut: 

a. Tanggapan responden mengenai tekun menghadapi tugas apapun 

yang berkaitan dengan mengajar sebagai tanggung jawab guru, 

menunjukkan bahwa dari 57 responden, sebagian besar dengan 

jumlah 27 orang atau 47,4% menyatakan setuju tekun menghadapi 

tugas apapun yang berkaitan dengan mengajar sebagai tanggung 

jawab gurudapat meningkatkan hasil belajar siswa di MA se-

kecamatan Pati, dan ada 1 orang atau 1,8% yang menyatakan 

kurang setuju.  

b. Tanggapan responden mengenai ulet menghadapi kesulitan apapun 

sewaktu diberi tanggung jawab mengajar mata pelajaran, 

menunjukkan bahwa dari 57 responden, sebagian besar dengan 

jumlah 26 orang atau 45,6% menyatakan setuju karena ulet 

menghadapi kesulitan apapun sewaktu diberi tanggung jawab 

mengajar mata pelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
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diMA se-kecamatan Pati, dan ada 3 orang atau 5,3% yang 

menyatakan cukup setuju.  

c. Tanggapan responden mengenailebih suka bekerja mandiri tetapi 

tetap dalam koordinasi musyawarah guru mata pelajaran, 

menunjukkan bahwa dari 57 responden, sebagian besar dengan 

jumlah 34 orang atau 59,6% menyatakan sangat setuju karena lebih 

suka bekerja mandiri tetapi tetap dalam koordinasi musyawarah 

guru mata pelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di 

MA se-kecamatan Pati, dan ada 4 orang atau 7,0% yang 

menyatakan cukup setuju.  

d. Tanggapan responden mengenai cepat bosan pada tugas-tugas yang 

bersifat rutinitas., menunjukkan bahwa dari 57 responden, sebagian 

besar dengan jumlah 28 orang atau 49,1% menyatakan sangat 

setuju karena cepat bosan pada tugas-tugas yang bersifat rutinitas 

akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di MA se-kecamatan 

Pati,dan ada 3 orang atau 5,3% yang menyatakan cukup setuju.  

Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut, pada variabel 

motivasi mengajar yang terdiri dari 4 pertanyaan semua itemnya valid 

dan mempunyai nilai koefisien korelasi (r) di atas 0,3 atau memiliki 

nilai koefisien probabilitas di bawah 0,05 serta mempunyai nilai alpha 

cronbach di atas koefisien keandalan 0,6. Hal ini dapat dinyatakan 

instrumen untuk variabel motivasi mengajar adalah reliabel. Untuk 

tingkat validitas, dilakukan uji signifikan dengan membandingkan 
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nilai r hitung dan r tabel untuk Degree of freedom (df) = n – k. Dalam hal 

ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstruk.  

Pada kasus ini besarnya df dapat dihitung 57 – 2 atau df = 55 

dengan alpha 0,05 didapat r tabel 0.266. Jika r hitung (untuk r tiap butir 

dapat dilihat pada kolom corrected item-total corelation) lebih besar 

dari r tabel dan nilai r posistif.Dengan demikian maka variabel motivasi 

mengajar dapat dilakukan pengujian ke tahap selanjutnya. 

3) Variabel Hasil berlajar (Y) 

Untuk mendapatkan data mengenai hasil belajar Siswa diMA se-

kecamatan Pati, peneliti menggunakan dokumentasi dengan 

mengambil nilai hasil Ulangan Semester Gasal. Skor rata-rata hasil 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

No 
Skor Hasil 

Belajar 
Frekuensi 

1 89 2 

2 87 2 

3 85 4 

4 84 4 

5 83 4 

6 82 2 

7 81 2 

8 80 2 

9 79 2 

10 78 2 

11 77 6 

12 76 2 

13 75 2 

14 73 6 

15 72 8 

16 67 2 

17 66 5 

Jumlah 57 
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2. Analisis Hasil Penelitian 

a) Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda dilakukan 

untuk mengetahui arah pengaruh dari variabel kompetensi pedagogik 

(X1) dan Motivasi mengajar (X2) terhadap hasil belajar siswa 

(Y).Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 

20.0. Hasil analisis regresi adalah sebagai berikut: 

Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Rumus : 

Y = a + b1 X1+ b2 X2 + + e 

Dimana : 

Y  = Hasil belajar 

a  = Konstanta Interception  

b = Koefisien Regresi   

X1 = Kompetensi Pedagogik 

X2 = Motivasi mengajar 

e = error 

Hasil dari Uji Analisis Berganda sebagai berikut: 

Tabel Uji Analisis Berganda 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 5.867 1.842  3.186 .002   

Kompetensi 

pedagogik 
.130 .100 .364 5.297 .003 .670 1.463 

Motivasi mengajar .532 .124 .542 4.293 .000 .670 1.493 
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Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan 

dalam tabel diatas, maka dapat digunakan untuk persamaan regresi 

berikut ini: 

                  Y = 5,867 + 0,130 (X1) + 0, 532 (X2)  

Dari persamaan regresi diatas maka dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Konstanta sebesar 5,867 artinya jika kompetensi pedagogik (X1), 

dan motivasi mengajar (X2), nilainya adalah 0, maka Hasil belajar 

siswa (Y) nilainya adalah 5,867. 

b. Koefisien regresi variabel kompetensi pedagogik (X1) sebesar 0,130, 

artinya jika kompetensi pedagogikmengalami kenaikan maka hasi 

belajarakan mengalami peningkatan sebesar 0,130 dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi hubungan positif antara kompetensi pedagogik dengan 

hasil belajar siswa. Semakin tinggi kompetensi pedagogik maka 

semakin meningkat hasil belajar siswa. 

c. Koefisien regresi variabel motivasi mengajar (X2) sebesar 0,532 

artinya jika motivasi mengajar mengalami kenaikan maka hasil 

belajarakan mengalami peningkatan sebesar 0,532 dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi hubungan positif antara motivasi mengajar dengan 

hasil belajar siswa. Semakin tinggi motivasi mengajar maka semakin 

meningkat hasil belajar siswa. 
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b) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi, variable 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran Data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residunya. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Uji Normal P-Plot. 

Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka menunjukkan pola distribusi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal, maka menunjukkan pola 

distribusi tidak memenuhi asumsi. Hasil Uji Normal P-Plot dapat 

dilihat pada Gambar sebagai berikut: 

Gambar Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber: Hasil olahdata SPSS 
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Berdasarkan tampilan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa 

pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal dan penyebarannya mendekat ke garis diagonal, dapat 

disimpulkan bahwa data memnuhi asumsi normalitas. 

c) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan karena teknik 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Uji asumsi 

klasik yang digunakan antara lain sebagai berikut: 

1) Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui 

apakah antara variabel bebas terdapat hubungan atau saling 

berkorelasi.Cara yang dipakai untuk mendeteksi gejala 

multikolinieritas adalah dengan melihat VIF (variance inflation 

factor), jika nilai VIF kurang dari angka 10, maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

Hasil pengujian multikolinieritas di bawah ini menunjukkan 

bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada semua variabel 

penjelas model regresi yang digunakan yaitu kompetensi pedagogik 

(X1), dan motivasi mengajar (X2) karena semua nilai VIF kurang 

dari angka 10. 

Tabel Hasil Pengujian Miltikolinieritas 

Variabel  
Nilai 

VIF 
Keterangan 

Kompetensi 

pedagogik (X1) 

1.463 
Tidak terjadi multikolinieritas 

Motivasi mengajar 

(X2) 

1.493 Tidak terjadi multikolinieritas 
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Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil pengujian yang tercermin dalam tabel di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas, 

artinya tidak terjadi hubungan linier antara variabel bebas yang 

digunakan dalam model regresi. 

2) Uji Heterokedastistas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pegamatan yang lain.
1
 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Gambar Hasil Pengujian Heterokedastistas 

 

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2020 

Berdasarkan grafik scatterplot di atas menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar secara acak 

                                                             
1
Imam Ghazali,  2013, Aplikasi Multiravariate dengan Program SPSS, hlm.59. 



81 
 

 
 

yang tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk 

memprediksi Hasil belajar (Y) berdasarkan masukan variabel bebas 

kompetensi pedagogik (X1), dan motivasi mengajar (X2). 

d) Uji Goodness Of Fit 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual 

dapat diukur dari goodness of fitnya. Dalam penelitian ini, goodness of 

fit yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Koefisien Determinan 

Koefisien determinasi mencerminkan besarnya pengaruh 

perubahan variabel independen dalam menjalankan perubahan pada 

variabel dependen secara bersama-sama, dengan tujuan untuk 

mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam 

model yang digunakan.Nilai koefisien determinasi merupakan suatu 

nilai yang besarnya berkisar antara 0% - 100%. Semakin besar nilai 

koefisien determinasi suatu model regresi menunjukkan bahwa 

pengaruh dari variabel bebas yang terdapat dalam model terhadap  

variabel tidak bebasnya juga semakin tinggi. Nilai koefisien 

determinasi dapat diukur oleh nilai R Square atau Adjusted R-

Square.R Square digunakan pada saat variabel bebas satu sedangkan 

Adjust R-Square digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. 

Hasil dari KoefisienDeterminasi dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .650
a
 .423 .402 1.36955 

a. Predictors: (Constant), kompetensi pedagogik, motivasi mengajar 

b. Dependent Variable: hasil belajar 

 

Kesimpulan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,402 

menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel kompetensi 

pedagogik, dan motivasi mengajar terhadap variabel hasil belajar 

sebesar 40,2 %. Artinya variabel kompetensi pedagogik, dan 

motivasi mengajar memiliki pengaruh terhadap hasi belajar sebesar 

40,2 %. Sedangkan sisanya 59,8%  (100% - 40,2 %) di pengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi linier. 

2) Uji Statistik F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat.Signifikan 

berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. 

Penggunaan tingkat signifikansinya yaitu 0,05 (5%). 

Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Jika 

nilai probabilitas< 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh 

yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas 
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terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan uji F adalah sebagai 

berikut: 

Tabel Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 74.223 2 37.112 19.786 .000
b
 

Residual 101.285 54 1.876   

Total 175.509 56    

a. Dependent Variable: Hasil belajar 

b. Predictors: (Constant), kompetensi pedagogik, motivasi mengajar 
 

Hasil dari nilai Fhitung adalah 19.786 dan Ftabel 3,165 sedangkan 

nilai statistik signifikansinya adalah 0,000. Jadi, nilai statistik 

signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi (sig. < α) yaitu 0,000 

< 0,05. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

dependen pada tingkat signifikan 5%. 

e) Uji Hipotesis 

Uji t merupakan pengujian masing-masing variabel bebas  

(Independent variabel) secara sendiri-sendiri yang dilakukan untuk 

melihat signifikansi dari pengaruh variable independent terhadap 

variable dependent dengan mengangap variable dependent lain constant. 

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig 

(significance). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau 
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signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Hasil perhitungan uji T adalah sebagai berikut: 

Tabel Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 5.867 1.842  3.186 .002   

Kompetensi 

pedagogik 
.130 .100 .364 5.297 .003 .670 1.463 

Motivasi mengajar .532 .124 .542 4.293 .000 .670 1.493 

a. Dependent Variable: Hasil belajar 

Berdasarkan diatas dapat diketahui besarnya pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut: 

Y = 5,867 + 0,130 (X1) + 0, 532 (X2) 

a. Konstanta sebesar 5,867 artinya jika kompetensi pedagogik (X1), 

dan motivasi mengajar (X2), nilainya adalah 0, maka Hasil belajar 

(Y) nilainya adalah 5,867. 

b. Pengaruh variabel kompetensi pedagogik (X1) terhadap Hasil belajar 

(Y). Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sig. < α yaitu 0,003 < 

0,005 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan perolehan nilai t 

Hitung  =5.297sedangkan nilai t tabel = 2.004. Berarti variabel 

kompetensi pedagogik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar di MA se-kecamatan Pati. 
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Nilai Koefesien regresi (b) kompetensi pedagogik sebesar 0, 

130 yang artinya setiap kenaikan sebesar satu satuan maka maka 

hasil belajar siswa akan meningkat sebesar 0,130. 

c. Pengaruh variabel motivasi mengajar (X2) terhadap Hasil belajar 

siswa  (Y). Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sig < α yaitu 

0,000 < 0,05 maka H0 ditolak H2 diterima. Dengan perolehan nilai t 

Hitung  =  4.293 sedangkan nilai t tabel = 2.004 Berarti variabel motivasi 

mengajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasi belajar 

siswa di MA se-kecamatan Pati. 

Nilai Koefesien regresi (b) motivasi mengajar sebesar 0,532 

yang artinya setiap kenaikan sebesar satu satuan  maka hasil belajar 

siswa akan meningkat sebesar 0,532. 

 

D. Pembahasan 

Pembahasan pengaruh masing-masing variabel kompetensi pedagogik 

dan motivasi mengajar terhadap hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh kompetensi pedagogik Terhadap hasi belajar siswa Pada MA 

Se-Kecamatan Pati tahun pelajaran 2020/2021 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa hipotesis satu diterima, artinya bahwa kompetensi pedagogik 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Dapat dilihat 

dari nilai t hitung 5.297 yang lebih besar dari t tabel 2.004, serta nilai 

signifikansi yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin baiknya kompetensi pedagogik yang 
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dilakukan guru, maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa di MA se-

kecamatan Pati Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik yang 

dilakukan menjadi faktor penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa di 

MA se-kecamatan Pati dapat dilihat dari pengaruhnya yang positif dan 

signifikan, dimana hal tersebut berarti setiap adanya peningkatan 

kompetensi pedagogik, secara langsung berdampak pada hasil belajar siswa 

di MA se-kecamatan Pati tersebut. Hal ini juga telah mengindikasikan 

bahwa tinggi rendahnya hasil belajar siswa di MA se-kecamatan Pati dapat 

ditunjukkan dari kompetensi pedagogik yang dilakukan oleh guru di MA se-

kecamatan Pati. 

Penelitian ini didukung pula penelitian yang sebelumnya oleh 

Ilham Hidayatullah tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Kompetensi 

Pedagogik Guru terhadap Pembelajaran PAI di Madrasah Aliyah Swasta 

(MAS) Tgk. Chiek Oemar Diyan”.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar guru PAI di madrasah berusaha untuk memupuk kompetensi 

pedagogik dalam pembelajaran namun dari segi teori masih rendah. 

Walaupun demikian terdapat pengaruh dalam pembelajaran PAI karena 

guru-guru mempunyai semangat yang besar dalam pengajaran meskipun 

tidak memahami kompetensi pedagogik yang mantap. Sementara faktor 

pendukungadalah kemudahan fasilitas dan terdapat berbagai pelatihan untuk 

pengembangan guru. Sedangkan faktor penghambatadalah keterbatasan 
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guru dalam penerapan kurikulum. Sistem perpaduan kurikulum di pesantren 

dan madrasah sehingga menyebabkan pembagian waktu yang tidak sesuai.
2
 

PenelitianRisty Utami Putri dkk,“Pengaruh Kompetensi Pedagogik 

Guru Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa (Studi Kasus Pada 

Siswa Kelas XI IPA Di SMA Negeri 1 Dayeuh Kolot)”. Hasil penelitian ini 

adalah pada dasarnya, pemahaman siswa akan suatu materi pelajaran 

bergantung pada bagaimana pengajaran tersebut dibawakan oleh guru. 

Melalui pengajaran tersebut tentu akan menuai beragam respon yang 

diperlihatkan dari seberapa baik prestasi belajar siswa. Berdasarkan analisis 

regresi linear sederhana yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

kompetensi pedagogik guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

siswa dengan nilai signifikan dibawah 0.05 yakni sebesar 0.000.
3
 

 

2. Pengaruh Motivasi mengajar Terhadap Hasil belajar Siswa Pada MA 

Se-Kecamatan Pati tahun pelajaran 2020/2021 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa hipotesis satu diterima, artinya bahwa motivasi mengajar  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Dapat dilihat 

dari nilai t hitung 4.293 yang lebih besar dari t tabel2.004, serta nilai 

signifikansi yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin baiknya motivasi mengajar, maka dapat 

                                                             
2
Ilham Hidayatullah, dkk, 2018, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap 

Pembelajaran PAI di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Tgk. Chiek Oemar Diyan”, Jurnal Al-

Tahriqah, 3, 2, Juli-Desember, hlm. 28 
3

Risty Utami Putri dkk, 2017, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap 

Prestasi Belajar Matematika Siswa (Studi Kasus Pada Siswa Kelas XI IPA Di SMA Negeri 1 

Dayeuh Kolot)”, e-Proceeding of Management : Vol.4, No.3 Desember, hlm. 2 
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meningkatkan hasil belajar siswa di MA se-kecamatan Pati Tahun Pelajaran 

2020/2021. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa motivasi mengajar  yang 

dilakukan menjadi faktor penting untuk meningkatkan mutu madrasah di 

MA se-kecamatan Pati dapat dilihat dari pengaruhnya yang positif dan 

signifikan, dimana hal tersebut berarti setiap adanya peningkatan motivasi 

mengajar, secara langsung berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa 

di MA se-kecamatan Pati. Hal ini juga telah mengindikasikan bahwa tinggi 

rendahnya suatu motivasi mengajar yang ditunjukkan oleh MA se-

kecamatan Pati dapat ditunjukkan dari hasil belajar siswa yang ada di MA 

se-kecamatan Pati. 

Oleh sebab itu, motivasi mengajar  yang ada di MA se-kecamatan 

Pati harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki. Agar madrasah dapat 

menunjukkan hasil belajar siswa yang baik. 

Hal ini didukung penelitian Diana Sari, UIN Malik Ibrahim Malang 

tahun 2016, yang berjudul “Hubungan Motivasi Mengajar Guru dengan 

Kreativitas Guru pada Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Paud 

Se-Kota Pekanbaru”. Dari hasil penelitian yang diperoleh terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan motivasimengajar dengan kreativitas 

guru pada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik PAUD se-Kota 

Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari r hitung sebesar 0,608, dengan nilai p = 

0,000. Oleh karena p < 0,05 (0,000 < 0.05) maka Ho ditolak. Selain itu 

hipotesis di uji juga dengan“uji t” nilai hasil t hitung yang di dapatkan 

adalah 5,44 dan nilai t tabel (5%) (dk = n-2= 52-2=50)adalah 2,000. Oleh 
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sebab itu t hitung lebih besar dari t tabel atau 5,44 > 2,000, maka 

dapatdiartikan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

motivasi mengajar gurudengan kreativitas guru PAUD yang telah memiliki 

sertifikat pendidik PAUD se-Kota Pekanbaru. Koefisien determinan yang 

dihasilkan adalah sebesar r 2 = 0,369, maka dapat terlihatbahwa motivasi 

mengajar memberi pengaruh sebesar 36,9% terhadap kreativitas guru 

danterdapat 63,1% lainnya dipengaruhi faktor lain. Koefisien korelasi yang 

ditemukan sebesar0,608 termasuk pada kategori baik.
4
 

Juga penelitian Stefani Dhyni Litha Puspa Sari, 2016,  yang 

berjudul “Motivasi Mengajar dan Kecerdasan Emosi pada Guru 

YPAC”.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien korelasi rxy sebesar 

0,092 dengan nilai p sebesar 0,473 (p > 0,05) yang berarti hipotesis dalam 

penelitian ini ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan motivasi 

mengajar pada guru. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya hal lain yang 

dapat mempengaruhi motivasi mengajar guru, seperti faktor psikis yang 

dimiliki guru. Secara deskriptif diperoleh hasil motivasi mengajar berada 

pada kategori tinggi (46,9%) sebanyak 15 guru dan kecerdasan emosi pada 

kategori tinggi (56,2%) sebanyak 18 guru.
5
 

 

                                                             
4
Diana Sari, 2016, “Hubungan Motivasi Mengajar Guru dengan Kreativitas Guru pada 

Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Paud Se-Kota Pekanbaru”, Tesis Magister 

Pendidikan Agama Islam, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, hlm. 9 
5
Stefani Dhyni Litha Puspa Sari, 2016, “Motivasi Mengajar dan Kecerdasan Emosi pada 

Guru YPAC”,Tesis Magister Pendidikan Agama Islam, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 

hlm. 3 
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3. Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dan Motivasi mengajar  Secara 

Bersama-Sama Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada MA Se-Kecamatan 

Pati tahun pelajaran 2020/2021 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa hipotesis satu diterima, artinya bahwa kompetensi pedagogik dan 

motivasi mengajar  berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai Adjusted R-Square sebesar 0,402 

menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel kompetensi pedagogik, dan 

motivasi mengajar terhadap variabel hasil belajar sebesar 40,2 %. 

Sedangkan sisanya 59,8%  (100% - 40,2 %) di pengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak ada dalam model regresi linier. 

Dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel, serta 

nilai signifikansi yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin baiknya kompetensi pedagogik dan motivasi 

mengajar, maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa di MA se-

kecamatan Pati Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik dan 

motivasi mengajar yang dilakukan menjadi faktor penting untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa di MA se-kecamatan Pati dapat dilihat dari 

pengaruhnya yang positif dan signifikan, dimana hal tersebut berarti setiap 

adanya peningkatan kompetensi pedagogik dan motivasi mengajar, secara 

langsung berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa di MA se-

kecamatan Pati.  
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Oleh sebab itu, kompetensi pedagogik dan motivasi mengajar  yang 

ada di MA se-kecamatan Pati harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki. 

Dengan kompetensi pedagogik yang baik dan motivasi mengajar akan 

mampu meningkatkan dan dapat menghasilkan hasil belajar siswa yang baik 

di MA se-kecamatan Pati.  

Hal ini didukung  oleh penelitian Wahyu Sulfemiyang berjudul 

“Pengaruh Sarana Prasarana Sekolah Dengan Motivasi Mengajar Guru Di 

SMA Negeri Pamijahan Kabupaten Bogor”. Adapun perolehan frekuensi 

variable X dengan skor tertinggi 122 dan skor terendah 73, diperoleh rata-

rata (mean) 98,26; median 98,50 dan modus 86,37. Sedangkan untuk 

variable Y skor tertinggi 110, skor terendah 70, diperoleh rata-rata (mean) 

95,98; median 91,50 dan modus 96,50. Terdapat atau ada hubungan positif 

antara sarana prasarana pendidikanterhadap motivasi mengajar di SMA 

Negeri 1 Pamijahan Bogor. Hal ini dibuktikan dengan derajat kebebesan 

(dk) = N–2 dan α = 0,05 sebesar 2.000 thitung (4,5961) > ttabel (2000) 

maka koefisien korelasi adalah signifikan 5% artinya nilai rhitung lebih 

besar dari rtabel yakni 0,7016 > 0,05 dengan demikian hasilnya dinyatakan 

signifikan dan hipotesis yang diajukan diterima.
6
 

Juga penelitian dari Dian Rosdiana yang berjudul “Pengaruh 

Kompetensi Guru Dan Komitmen Mengajar Terhadap Efektivitas Proses 

Pembelajaran Serta Implikasinya Pada Hasil Belajar Siswa Dalam Mata 

Pelajaran Ekonomi”. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil belajar siswa, 

efektivitas proses pembelajaran, kompetensi guru dan komitmen mengajar 
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guru Ekonomi SMA di Kota Tasikmalaya termasuk dalam kategori tinggi, 

dan terdapat pengaruh kompetensi guru dan komitmen mengajar terhadap 

hasil belajar siswa serta terdapat pengaruh tidak langsung kompetensi guru 

dan komitmen mengajar terhadap hasil belajar siswa melalui efektivitas 

proses pembelajaran.
7
 

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Dari penelitian diatas, ternyata masih terdapat keterbatasan.Meskipun 

data peneliti yang diajukan diterima, namun masih ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. Beberapa hal yang menjadi keterbatasan peneliti dalam penelitian 

ini, antara lain : 

1. Penelitian hanya di lakukan di MA se-kecamatan Pati.  

2. Penelitian tentang kompetensi pedagogik guru dan motivasi mengajar 

terhadap hasil belajar siswa dalam penelitian ini hanya dibahas pada aspek 

kompetensi pedagogik guru dan motivasi mengajar terhadap hasil belajar 

siswa di MA se-kecamatan Pati saja dan masih ada variabel lain yang dapat 

diteliti lebih lanjut. 
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