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ABSTRAK 

HUBUNGAN PERSEPSI PESERTA DIDIK TENTANG KOMPETENSI 

PEDAGOGIK GURU DENGAN PRESTASI BELAJAR 

MATEMATIKA KELAS VI SD PERTIWI 

TELADAN KOTA METRO 

Oleh 

FAQIH MUHAMMAD RIDHO 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan, yaitu kompetensi pedagogik 

guru belum memenuhi harapan dan prestasi belajar matematika peserta didik 

yang masih rendah, dilihat dari masih banyaknya peserta didik yang belum 

tuntas, yaitu mencapai 41% atau 62 dari 153 peserta didik dengan KKM sebesar 

70. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang signifikan 

antara persepsi peserta didik tentang kompetensi pedagogik guru dengan prestasi 

belajar matematika kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota Metro. Jenis penelitian 

adalah non-ekperimen. Alat pengumpul data berupa angket yang sebelumnya 

diuji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data dengan menggunakan rumus 

Korelasi Product Moment dan Uji-t. Hasil perhitungan uji hipotesis menunjukan 

thitung = 3,040 > ttabel = 2,000 (dengan α = 0,05). Artinya, terdapat hubungan yang 

signifikan antara persepsi peserta didik tentang kompetensi pedagogik guru 

dengan prestasi belajar matematika kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota Metro. 

Kontribusi varibel X terhadap variabel Y sebesar 13,542%. 

 

Kata kunci: persepsi, kompetensi pedagogik, prestasi belajar. 
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MOTTO 

 

 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

(Q.S. Asy Syarh: 5 dan 6) 

 

 

 

 

Sesungguhnya diantara perkara yang paling 

bermanfaat bagi manusia adalah mengetahui kadar 

seberapa tinggi tingkatannya dengan akal. 

(Sang filsuf Baidaba) 

 

 

 

 

Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. 

Kalau bekerja sekedar kerja, kera juga bekerja. 

(Buya Hamka) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mujadillah ayat 11, “Niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. Hal ini menegaskan betapa 

pentingnya pendidikan bagi peradaban manusia. Indonesia sebagai bangsa 

yang besar, sudah seharusnya memperhatikan pendidikan anak bangsa. 

Pemerintah harus terus memajukan dunia pendidikan, kerena bangsa ini tidak 

akan maju jika pendidikannya masih terpuruk. 

Oleh sebab itu pada Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003: 8) menyatakan, pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Selain itu, berdasarkan pasal 6 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003: 10)  menyatakan bahwa setiap 

warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan 

pendidikan. Artinya pendidikan itu merupakan tanggung jawab dari semua 

lembaga pendidikan yang ada, yaitu; pendidikan keluarga (informal), 

pendidikan sekolah (formal), dan pendidikan masyarakat (non-formal). 
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Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga merupakan 

pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan 

kepribadian anak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya untuk 

melaksanakan tugasnya kelak di masyarakat. Upaya ini akan berhasil jika guru 

mampu mendorong dan mengarahkan peserta didiknya belajar 

mengembangkan kreatifitas, pengetahuan dan keterampilan. Termasuk guru 

sekolah dasar yang mengajar mata pelajaran matematika.  

Proses pembelajaran matematika yang dilaksanakan di sekolah dasar 

tentu saja tidak hanya sekedar menghafal perkalian atau menghafal rumus saja, 

namun juga harus memperhatikan pemahaman konsep yang diterima oleh 

peserta didik. Hal ini perlu diperhatikan karena seringkali konsep apa yang 

sedang dibangun oleh guru berbeda dengan pemahaman konsep yang diterima 

oleh peserta didik. Jika hal ini terjadi pada proses pembelajaran matematika, 

walaupun rumus yang digunakan guru dan peserta didik sama, namun tentu 

saja hasil dan pemahaman konsepnya akan berbeda. 

Pemahaman konsep yang salah akan mempengaruhi peserta didik dalam 

berfikir dan memahami materi selanjutnya. Tentu saja hal ini akan berpengaruh 

pada prestasi belajar peserta didik. Karena prestasi belajar itu sendiri adalah 

hasil atau bukti usaha yang telah diberikan oleh guru setelah seorang peserta 

didik mengikuti proses belajar mengajar dalam kurun waktu tertentu. 

Sehingga untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, guru dituntut untuk 

memiliki kompetensi sebagai tenaga profesional, salah satunya kompetensi 

pedagogik. Kompetensi pedagogik itu sendiri menurut Ambarita (2013: 135) 

adalah kompetensi keilmuan dan vokasional di bidang pendidikan. Teori-teori 
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pendidikan yang relavan dengan tugas-tugas guru harus dikuasai dan 

diterapkan dalam praktik pendidikan.  

Peserta didik  yang merupakan objek dari proses pembelajaran di kelas 

tentu mempunyai pandangan akan baik atau buruknya kompetensi pedagogik 

seorang guru. Peserta didik yang merasa kebutuhan belajarnya tidak terpenuhi, 

seperti cara belajar yang tidak sesuai akan menimbulkan peserta didik untuk 

malas belajar dan akan mempengaruhi prestasi belajarnya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka asumsi dasar sementara yang dapat 

peneliti ambil adalah kompetensi pedagogik guru yang baik, akan 

mempengaruhi prestasi belajar peserta didik yang dicapai juga akan tinggi. 

Sedangkan jika kompetensi pedagogik guru masih belum baik maka prestasi 

belajar peserta didik juga akan rendah. 

Hasil temuan peneliti melalui observasi, wawancara, dan studi 

dokumentasi  di SD Pertiwi Teladan Kota Metro pada tanggal 3 dan 7 

Desember 2015 diperoleh bahwa menurut persepsi peserta didik, kompetensi 

pedagogik guru kelas pada mata pelajaran  matematika belum memenuhi 

harapan, seperti; (1) guru belum memahami kebutuhan belajar peserta didik, 

(2) guru belum merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, 

(3) hasil evaluasi belum di tindaklanjuti secara optimal, dan (4) guru belum 

optimal memberikan pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. 

Indikasi lain yang menandakan bahwa kompetensi pedagogik guru masih 

belum memenuhi harapan yaitu, peserta didik masih mempunyai prestasi 

belajar yang rendah pada mata pelajaran matematika. Ketuntasan belajar 
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peserta didik yang dilihat dari dokumentasi guru, diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 Hasil ketuntasan mid semester ganjil matematika kelas VI  tahun 

pelajaran 2015/2016  

 

No. 

 

Kelas 

Ketuntasan   

∑ Tuntas (> 70) Belum Tuntas (< 70) 

Angka Persentase Angka Persentase 

1 VI A 20 61% 13 39% 33 

2 VI B 15 50% 15 50% 30 

3 VI C 21 70% 9 30% 30 

4 VI D 18 60% 12 40% 30 

5 VI E 17 57% 13 43% 30 

Jumlah Peserta Didik 91 - 62 - 153 

Sumber: Dokumentasi guru kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota Metro 

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah dan guru 

dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kesulitan pelajaran adalah 70. 

Maka dapat dilihat dari tabel prestasi belajar di atas, peserta didik yang belum 

tuntas pada mata pelajaran matematika di setiap kelasnya mencapai 30% 

sampai 50%. Atau jika ingin diambil keseluruhan peserta didik di semua kelas 

VI, yang belum tuntas mencapai 41%, sedangkan yang tuntas hanya 59% atau 

91 peserta didik dari 153 peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada mata pelajaran matematika 

tersebut tidak dapat dikatakan berhasil. Karena seperti yang diungkapkan 

Mulyasa (2008: 207) bahwa kegiatan belajar mengajar dapat dikatakan berhasil 

apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik 

seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) sesuai dengan kompetensi 

dasar.  

Sehubungan dengan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa ada 

hubungan antara kompetensi pedagogik guru dan prestasi belajar peserta didik 
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mata pelajaran matematika, namun masih perlu pembuktian secara ilmiah. Hal 

inilah yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Hubungan Persepsi Peserta Didik Tentang Kompetensi Pedagogik Guru 

dengan Prestasi Belajar Matematika Kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota 

Metro”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi 

permasalahan yang berhubungan dengan prestasi belajar matematika, yaitu: 

1. Guru kurang memahami kebutuhan belajar peserta didik. 

2.  Guru kurang merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. 

3. Hasil evaluasi belum di tindaklanjuti secara optimal.  

4. Guru kurang optimal memberikan pengembangan potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik. 

5. Prestasi belajar Matematika peserta didik yang masih rendah, dilihat dari 

masih banyaknya peserta didik yang belum tuntas, yaitu mencapai 41% atau 

62 dari 153 peserta didik dengan KKM sebesar 70. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak menyimpang dari pokok masalah, maka peneliti 

memberi batasan masalah, sebagai berikut: 

1. Persepsi peserta didik tentang kompetensi pedagogik guru, yaitu pandangan/ 

penilaian peserta didik terhadap kompetensi pedagogik yang dimiliki guru. 
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2. Prestasi belajar dilihat dari hasil ketuntasan ujian akhir semester ganjil mata 

pelajaran matematika  kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota Metro. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

diperoleh rumusan masalah yaitu, “apakah terdapat hubungan yang signifikan 

antara persepsi peserta didik tentang kompetensi pedagogik guru dengan 

prestasi belajar matematika kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota Metro?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan 

tujuan penelitiannya yaitu, “untuk mengetahui hubungan dan tingkat 

keterkaitan antara persepsi peserta didik tentang kompetensi pedagogik guru 

dengan prestasi belajar matematika kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota Metro.” 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Peserta Didik 

Semoga peserta didik bisa lebih memahami kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

2. Bagi Pengelola Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di SD Pertiwi Teladan Kota Metro. 
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3. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah khususnya di 

bidang pendidikan. 

4. Bagi Peneliti 

Memberikan ilmu pengetahuan baru, wawasan dan pengalaman yang sangat 

berharga serta bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan kompetensi 

sebagai calon guru pada tingkat sekolah dasar. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi: 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian yang dilaksanakan adalah ilmu 

pendidikan, khususnya pendidikan matematika di sekolah dasar, dengan 

jenis penelitian ex-postfacto korelasi. 

2. Ruang Lingkup Subjek 

Subjek penelitian adalah guru kelas pada mata pelajaran matematika kelas 

VI yaitu Bapak Muhyidin, Bapak Tukidi, Ibu Kastuti, Ibu Dra. Rismaniar B. 

S.Pd., dan Ibu Susilowati, S.Pd. Selain itu subjek lain dalam penelitian ini 

adalah peserta didik kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota Metro Tahun 

Pelajaran 2015/2016 dengan jumlah 153 orang peserta didik. 

3. Ruang Lingkup Objek 

Adapun objek dalam penelitian adalah kompetensi pedagogik guru dan 

prestasi belajar matematika kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota Metro. 
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4. Ruang Lingkup Tempat 

Tempat penelitian yang telah dilaksnakan adalah di kelas VI SD Pertiwi 

Teladan Kota Metro, yang berada  di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro 

Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. 

5. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian dilaksanakan pada hari Senin, 27 Januari 2016. Semester genap 

pada tahun pelajaran 2015/2016. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Kompetensi Guru 

Pahlawan tanpa tanda jasa merupakan gelar yang diberikan kepada 

guru, seseorang yang mengabdikan diri kepada negara untuk mencerdaskan 

anak bangsa. Menurut Masidjo (2007: 10) guru adalah seorang pekerja 

profesional yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh atasan 

yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah, khususnya 

dalam kegiatan proses belajar mengajar  atau kegiatan instruksional dari 

mata pelajaran yang diampunya.  

Ujung tombak dalam dunia pendidikan adalah seorang guru, itu 

menandakan arti penting dari profesi guru sebagai tenaga pendidik dan 

tenaga pengajar. Menurut Mulyasa (2011: 5) guru merupakan komponen 

paling menentukan dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhan 

yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. 

Tidak semua orang bisa menjadi guru, karena seorang guru dituntut 

dapat memenuhi persyaratan tertentu, serta memiliki kompetensi yang 

sesuai di bidangnya. Kompetensi sendiri dapat diartikan  sebagai 

kemampuan melaksanakan tugas. Menurut Charles (dalam Mulyasa 2011: 
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25) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan prilaku yang rasional 

untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan. Sedangkan menurut Majid (2008: 5) kompetensi adalah 

seperangkat tindakan inteligen penuh tanggung jawab  yang harus dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas 

dalam bidang pekerjaan tertentu. 

Mulyasa (2011: 26) sendiri mengungkapkan kompetensi guru 

merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, 

sosial dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar 

profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap 

peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan 

profesionalisme. Kompetensi guru diperlukan dalam rangka 

mengembangkan dan mendemonstrasikan perilaku pendidikan, bukan 

sekedar mempelajari keterampilan-keterampilan mengajar tertentu, tetapi 

merupakan penggabungan dan aplikasi suatu keterampilan dan pengetahuan 

yang saling bertautan dalam bentuk perilaku nyata. 

Guru sebagai pendidik harus mempunyai kemampuan atau kecakapan 

dalam melaksanakan tugasnya. Guru dituntut untuk memiliki kompetensi 

yang sesuai dibidangnya. Menurut Ambarita (2013: 133) pelaksanaan tugas 

guru didasarkan pada kompetensi guru, yaitu: (1) kompetensi profesional, 

(2) kompetensi sosial, (3) kompetensi kepribadian, (4) kompetensi 

pedagogik. 

Peneliti dapat menyimpulkan dari pendapat para ahli di atas bahwa, 

kompetensi guru adalah seperangkat kemampuan berupa keterampilan dan 
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pengetahuan yang harus dimiliki seorang guru dalam melaksanakan 

tugasnya guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Peneliti dalam 

penelitian ini mengambil salah satu kompetensi guru, yaitu kompetensi 

pedagogik guru untuk diteliti. 

 

2. Persepsi Peserta Didik Tentang Kompetensi Pedagogik Guru 

Pengalaman seseorang seringkali mempengaruhi persepsi mereka 

tentang apa yang terjadi. Walgito (2009: 87-88) menyatakan bahwa, 

persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, 

yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat 

indra atau juga disebut proses sensori. Namun proses itu tidak berhenti 

begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya 

merupakan proses persepsi.  

Sedangkan menurut Glassman dan Hadad (dalam Irham dan Novan, 

2013: 19) persepsi merupakan sebuah proses aktif yang mencakup 

pemilihan atau seleksi informasi, pengorganisasian informasi, dan 

menerjemahkan informasi tersebut. Pada tahap ini, hasil penerjemahan atau 

interpretasi hasil pegindraan akan sangat mungkin berbeda pada masing-

masing peserta didik meskipun objek yang diindra sama. Hal ini karena 

persepsi merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu, maka 

apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. 

Peserta didik yang merupakan objek dari pendidikan tentu memiliki 

pandangan atau persepsinya tentang bagimana proses pembelajaran di kelas. 

Hal inilah yang dimaksud dengan persepsi peserta didik; bagimana peserta 
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didik menilai gurunya mengajar, bagaimana peserta didik menilai 

kelengkapan sumber belajar yang ada di sekolah, dan bagimana peserta 

didik menilai proses pembelajaran di kelas. Persepsi peserta didik tidak bisa 

diabaikan begitu saja, karena untuk mencapai tujuan dari sebuah proses 

pembelajaran, guru harus mengerti secara dalam siapa peserta didiknya. 

Termasuk apa yang dipikirkan mereka tentang proses pembelajaran di kelas. 

Sedangkan kompetensi pedagogik itu sendiri menurut Ambarita 

(2013: 135) adalah kompetensi keilmuan dan vokasional dibidang 

pendidikan. Teori-teori pendidikan yang relevan dengan tugas-tugas guru 

harus dikuasai dan diterapkan dalam praktik pendidikan. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Irham dan Novan (2013: 

140) kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam 

melaksanakan proses-proses pembelajaran. Oleh sebab itu, untuk memenuhi 

kompetensi tersebut seorang guru perlu memiliki beberapa bekal 

pengetahuan yang meliputi pengetahuan ilmu kependidikan dan ilmu 

pengetahuan bidang studi. Ilmu pengetahuan tentang bidang studi ini 

meliputi semua bidang studi yang akan menjadi keahlian atau pelajaran 

yang akan diajarkan guru. 

Berdasarkan Penjelasan Atas PP RI No. 19 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (3) butir a (2005: 15) dikemukakan 

bahwa kompetensi pedagogik 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. 

 

Sedangkan Mulyasa (2011: 75-113) menuliskan secara rinci masing-

masing elemen kompetensi pedagogik dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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a) Kemampuan mengelola pembelajaran 

Secara pedagogis, kompetensi guru-guru dalam mengelola pembelajaran 

perlu mendapat perhatian yang serius. Kemampuan mengelola 

pembelajaran secara oprasional menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. 

b) Pemahaman terhadap peserta didik 

Pemahaman  terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi 

pedagogik yang harus dimiliki guru. Sedikitnya terdapat empat hal yang 

harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, 

kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif. 

c) Perancangan pembelajaran 

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogis 

yang harus dimiliki guru yang akan bermuara pada pelaksanaan 

pembelajaran. Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga 

kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan 

penyusunan program pembelajaran. 

d) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik 

Kegagalan pelaksanaan pembelajaran sebagian besar disebabkan oleh 

penerapan metode pendidikan konvensional, anti dialog, proses 

penjinakan, pewarisan pengetahuan, dan tidak bersumber pada realitas 

masyarakat. Pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses 

dialogis antar sesama subjek pembelajaran, sehingga melahirkan 

pemikiran kritis dan komunikatif. Umumnya pelaksanaan pembelajaran 

mencakup tiga hal: pre-tes, proses, dan pos-tes. 
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e) Evaluasi hasil belajar 

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan prilaku dan 

pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat dilakukan dengan 

penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan 

dan sertifikasi, benchmarking, serta penilaian program. 

f) Pengembangan peserta didik 

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogis 

yang harus dimiliki guru, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Pengembangan peserta didik 

dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain melalui 

ekstra kurikuler (ekskul), pengayaan dan remedial, serta bimbingan dan 

konseling (BK). 

Sementara itu, menurut Ambarita (2013: 135-138) kompetensi 

pedagogik tersebut tampak dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar 

berikut: 

a) Menguasai karakteristik peserta didik, baik dari segi fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, intelektual, dan latar belakang sosial budaya. 

b) Menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

c) Pengembangan kurikulum sesuai dengan bidang pelajaran atau 

pengembangan yang diampu. 

d) Praktik penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. 

e) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang 

proses pembelajaran. 
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f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasi potensi yang dimiliki. 

g) Berkomunikasi dengan peserta didik secara efektif, empatik, dan 

santun. 

h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses serta hasil belajar. 

i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

j) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan indikator kompetensi 

pedagogik, yang berupa; (a) kemampuan pemahaman terhadap peserta 

didik, (b) perancangan pembelajaran, (c) pelaksanaan pembelajaran, (d) 

mengevaluasi hasil belajar, dan (e) pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Berikut indikator yang 

tercermin dari sub-sub indikator tersebut: 

a) Pemahaman terhadap peserta didik 

1) Mampu membangkitkan motivasi kepada peserta didik. 

2) Mampu memahami masalah belajar yang dialami peserta didik. 

b) Perancangan pembelajaran 

1) Mampu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2) Mampu menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

c) Pelaksanaan pembelajaran 

1) Mampu menjelaskan materi dengan baik. 

2) Mampu melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 
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d) Mengevaluasi hasil belajar 

1) Mampu memberikan hasil penilaian. 

2) Mampu mengadakan remedial. 

e) Pengembangan peserta didik  

1) Mampu memfasilitasi pengembangan peserta didik secara akademik. 

2) Mampu memfasilitasi pengembangan peserta didik secara non-

akademik. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, 

persepsi peserta didik tentang kompetensi pedagogik guru adalah pandangan 

atau penilaian peserta didik tentang kemampuan guru dalam memahami 

peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, 

mengevaluasi, dan melakukan pengembangan peserta didik di kelasnya. 

Persepsi peserta didik ini juga bisa digunakan guru sebagai bahan refleksi 

guna perbaikan proses pembelajaran. 

 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar bagi seorang peserta didik merupakan sebuah keharusan 

guna memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan baru. Gagne 

(dalam Susanto 2014: 1) menyatakan bahwa belajar dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman. Menurut Irham dan Novan (2013: 124) 

belajar merupakan sebuah proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang diwujudkan dalam 
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bentuk perubahan tingkah laku yang relatif permanen dan menetap 

disebabkan adanya interaksi individu dengan lingkungan belajarnya. 

Sedangkan menurut Ahmadi (2007: 256) belajar adalah suatu 

bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri sesorang yang dinyatakan 

dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan 

latihan. Tingkah laku yang baru itu misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, timbulnya pengertian baru, timbul dan berkembangnya sifat-sifat 

sosial, susila dan emosional. Atau secara singkat belajar adalah proses 

perubahan di dalam diri manusia. 

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik 

untuk memperoleh kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan berbagai sikap 

dalam sebuah proses kegiatan kompleks yang dilakukan individu. Proses 

belajar tersebut terjadi secara sadar maupun tidak sadar. 

 

b. Prestasi Belajar 

Setiap usaha pasti akan menghasilkan sesuatu, begitu juga dengan 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah. Sudah pastinya 

diharapkan dapat menghasilkan suatu prestasi belajar yang sesuai dengan 

tujuan yang telah direncanakan. 

Menurut Haryanto (2010: 10) prestasi belajar adalah hasil usaha 

bekerja atau belajar yang menunjukan ukuran kecakapan yang dicapai 

dalam bentuk nilai. Sedangkan nilai-nilai tersebut sebagai ukuran 

http://belajarpsikologi.com/
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kecakapan dari usaha belajar yang telah dicapai seseorang, prestasi 

belajar ditunjukan dengan jumlah nilai raport atau test nilai sumatif. 

Senada dengan pendapat tersebut Masidjo (2007: 13) 

mengungkapkan bahwa kegiatan pengukuran prestasi belajar peserta 

didik  dari suatu mata pelajaran dilakukan antara lain melalui ulangan, 

ujian, tugas dan sebagainya. Biasanya ditunjukkan dalam nilai rapor atau 

nilai-nilai test sumatif. 

Prestasi belajar sebagai hasil dari proses belajar mengajar ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar tersebut menurut Arikunto (2003: 104) 

adalah faktor yang bersumber dari luar diri manusia, dan faktor yang 

bersumber dari dalam diri manusia itu sendiri. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil atau bukti usaha yang telah diberikan oleh guru 

setelah seorang peserta didik mengikuti proses belajar mengajar dalam 

kurun waktu tertentu. Prestasi belajar tersebut berupa nilai-nilai dan 

dilaporkan dalam bentuk rapor peserta didik, baik berupa nilai ulangan, 

ujian, nilai mid semester, nilai akhir semester, ataupun nilai ujian akhir 

sekolah. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan nilai ujian akhir 

semester ganjil sebagai prestasi belajar. Pada mata pelajaran matematika 

kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota Metro tahun pelajaran 2015/2016. 

 

 

http://belajarpsikologi.com/
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4. Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada 

semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi, bahkan matematika diajarkan secara informal di TK 

(Taman Kanak-kanak). Menurut Susanto (2014:184) bidang studi 

matematika merupakan salah satu komponen pendidikan dasar dalam 

bidang-bidang pengajaran. Bidang studi matematika ini diperlukan untuk 

proses perhitungan dan proses berfikir yang sangat dibutuhkan orang 

dalam menyelesaikan berbagai masalah. 

Johnsco dan Myklebust (dalam Abdurrahman 2012: 201) 

menyatakan matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya 

untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, 

sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berfikir. 

Sedangkan pembelajaran matematika sendiri menurut Muhsetyo (2008: 

26) adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik 

melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik 

memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari.  

Pada usia sekolah dasar (7-11 tahun) peserta didik masih berada 

pada tahap oprasional kongkret. Berdasarkan perkembangan kognitif ini, 

maka anak usia sekolah dasar pada umumnya mengalami kesulitan dalam 

memahami matematika yang bersifat abstrak. Karena keabstrakannya 

matematika relatif tidak mudah untuk dipahami oleh peserta didik 

sekolah dasar pada umumnya. Oleh sebab itu keprofesionalan dan 



20 
 

kreatifitas guru dituntut untuk terus berkembang. Sebagai sorang 

pengajar guru diharuskan mampu memberikan pengajaran matematika 

yang berkesan dan menarik bagi peserta didiknya. 

 

b. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Tujuan pembelajaran matematika haruslah dijabarkan secara rinci 

agar apa yang akan dicapai tidak menyimpang dengan yang diharapkan. 

Menurut Depdiknas (dalam Susanto, 2014: 189), tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah dasar sebagai berikut:  

1) Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian, beserta operasi campurannya, termasuk yang melibatkan 

pecahan. 

2) Menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan bangun ruang 

sederhana, termasuk penggunaan sudut, keliling, luas, dan volume. 

3) Menentukan sifat simetri, kesebangunan, dan sistem koordinat. 

4) Menggunakan pengukuran: satuan, kesetaraan antar satuan, dan 

penaksiran pengukuran. 

5) Menentukan dan menafsirkan data sederhana, seperti: ukuran 

tertinggi, ukuran terrendah, rata-rata, modus, mengumpulkan, dan 

menyajikannya. 

6) Memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan mengomunikasikan 

gagasan secara matematika. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut, seorang 

guru hendaknya dapat menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran 
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yang memungkinkan peserta didik aktif membentuk, menemukan, dan 

mengembangkan pengetahuannya. Bukan hanya itu guru juga harus 

mampu mengevalusai dan melakukan pengembangan dalam proses 

pembelajaran matematika 

 

B. Penelitian yang Relefan 

Untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti , berikut 

ini hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian Sholahuddin Marwan 

Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Persepsi Siswa tentang 

Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Hasil Belajar IPS Sejarah Siswa SMP 

Negeri 3 Tegowanu Kabupaten Grobogan”. Menurut Marwan (2013: 66) 

terdapat pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar IPS 

Sejarah siswa  SMP Negeri 3 Tegowanu Kabupaten Grobogan semester 

ganjil 2012/2013. 

2. Penelitian Pulung Rahmat Hidayat 

Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Persepsi Peserta Didik Tentang 

Kompetensi Pedagogik Guru PAI Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik 

dalam Rumpun Mata Pelajaran PAI di MA Gani Tirtoasri Cangkring 

Tirtomoyo Wonogiri Tahun 2010/2011”. Menurut Hidayat (2011: 65) 

terdapat korelasi positif yang signifikan antara persepsi peserta didik tentang 

kompetensi pedagogik guru PAI dalam bidang mata pelajaran PAI dengan 

prestasi hasil belajar PAI MA Gani Tirtoasri Cangkring Tirtomulyo 

Wonogiri. 
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Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh peneliti. Kesamaan tersebut yaitu jenis penelitian tersebut 

adalah ex-postfacto korelasional dan teori yang digunakan juga memiliki 

kesamaan. Pada penelitian Marwan persamaannya pada variabel bebas yaitu 

kompetensi pedagogik guru. Perbedaannya terletak pada variabel terikat yaitu 

hasil belajar sedangkan penelitian yang dilaksnakan oleh peneliti, variabel 

terikatnya adalah prestasi belajar. Sedangkan pada penelitian Hidayat variabel 

bebas dan terikatnya memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Intrumen yang 

dikembangkan peneliti juga berbeda dengan instrumen yang digunakan oleh 

peneliti terdahulu. Sehingga peneliti merasa kedua penelitian tersebut dapat 

menjadi acuan dalam penelitian ini. 

 

C. Kerangka Pikir dan Paradigma Penelitian 

1. Kerangka pikir 

Agar arah dari penelitian ini lebih jelas perlulah disusun sebuah 

kerangka pikir. Kerangka pikir itu sendiri menurut Sekaran (dalam 

Sugiyono, 2013: 91), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Intinya kerangka berfikir memudahkan peneliti untuk 

mengidentifikasi hubungan antar kedua variabel. 

Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan seraca teoritis pertautan 

antar variabel yang akan diteliti, sehingga perlu dijelaskan hubungan antar 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah kompetensi pedagogik guru, sedangkan variabel terikatnya adalah 
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prestasi belajar matematika peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, maka 

akan peneliti terangkan keterkaitan antara varibel secara teoritis.  

Guna mencapai tujuan pendidikan nasional, guru dituntut untuk  

mempunyai kompetensi yang baik. Kompetensi adalah kecakapan seseorang 

dalam bidang yang dijalaninya. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi 

khas yang hanya dimiliki oleh profesi guru, karena kompetensi pedagogik 

langsung berhubungan dengan kemampuan-kemampuan di dunia 

pendidikan.  

Prestasi belajar peserta didik diantaranya ditentukan oleh, kemampuan 

seorang guru melakukan pengajaran di dalam kelas. Bidang studi 

matematika merupakan salah satu bidang studi wajib yang terdapat di 

sekolah dasar. Suatu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan pembelajaran 

dewasa ini bahwa prestasi belajar banyak dipengaruhi oleh proses 

pembelajaran peserta didik dan perencanaan pembelajaran oleh guru. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini 

adalah “jika persepsi peserta didik tentang kompetensi pedagogik guru baik 

maka akan berpengaruh pada prestasi belajar peserta didik akan baik, begitu 

pula sebaliknya”. Indikator dari prestasi belajar peserta didik itu sendiri 

adalah ketuntasan belajar di kelas, artinya prestasi belajar peserta didik 

dapat dikatakan baik jika telah memenuhi KKM. 

 

2. Paradigma Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013: 66) paradigma penelitian diartikan sebagai 

pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti 
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yang skaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu 

dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan 

hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis yang digunakan. 

Jadi paradigma penelitian adalah suatu gambaran dalam pola dari 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan 

penjabaran dan kerangka berfikir di atas, maka paradigma penelitian ini 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Paradigma penelitian 

 

Keterangan: 

X = Variabel bebas (persepsi peserta didik tentang kompetensi 

 pedagogik guru) 

Y  = Variabel terikat (prestasi belajar matematika) 

→ = Hubungan 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis sangatlah diperlukan dalam sebuah penelitian. Karena hipotesis 

menurut Sugiyono (2013: 96) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan 

kerangka berfikir. Jawaban atau dugaan yang bersifat sementara tersebut  

mungkin saja benar namun mungkin juga salah. Oleh sebab itu perlu dilakukan 

pengujian secara ilmiah. 

Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara variabel X (persepsi 

peserta didik tentang kompetensi pedagogik guru) dengan variabel Y (prestasi 

belajar matematika). Peneliti dalam penelitian ini  mengajukan hipotesis yaitu, 

X Y 
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“terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi peserta didik tentang 

kompetensi pedagogik guru dengan prestasi belajar matematika kelas VI SD 

Pertiwi Teladan Kota Metro.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah ex-postfacto korelasi. Jenis penelitian ini 

dilakukan ketika ingin mengetahui tentang kuat atau lemahnya hubungan 

antara dua atau lebih variabel. Menurut Sukardi (2007: 166) penelitian korelasi 

adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna 

menentukan, apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel 

atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan tingkat 

hubungan antara persepsi peserta didik tentang kompetensi pedagogik guru 

dengan prestasi belajar matematika kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota Metro. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ex-postfacto korelasi yang telah dilaksanakan 

adalah sebagai berikut; 

1. Memilih subjek penelitian yaitu guru matematika dan peserta didik kelas VI 

SD Pertiwi Teladan Kota Metro. Sedangkan subjek uji coba instrumen 

kuesioner (angket) yaitu 10 orang peserta didik yang merupakan bagian dari 

subjek penelitian namun tidak termasuk dalam sampel penelitian. 

2. Menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpul data yang berupa angket. 
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3. Menguji coba instrumen pengumpul data pada subjek uji coba intrumen. 

4. Menganalisis data dari hasil uji coba instrumen untuk mengetahui apakah 

instrumen yang disusun telah valid dan reliabel. 

5. Melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket kepada 

sampel penelitian. Sedangkan untuk mengetahui prestasi belajar 

matematika, dilakukan studi dokumentasi yang dilihat pada dokumen hasil 

ujian akhir semester ganjil dari guru matematika kelas VI SD Pertiwi 

Teladan Kota Metro. 

6. Menghitung kedua data yang diperoleh untuk mengetahui hubungan dan 

tingkat keterkaitan antara persepsi peserta didik tentang kompetensi 

pedagogik guru dengan prestasi belajar matematika kelas VI SD Pertiwi 

Teladan Kota Metro. 

7. Interpretasi hasil perhitungan data. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Yusuf (2014: 144) populasi merupakan keseluruhan atribut, 

dapat berupa manusia, objek, atau kejadian yang menjadi fokus penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik kelas VI SD 

Pertiwi Teladan Kota Metro pada semester genap tahun pelajaran 

2015/2016. Berikut peneliti sajikan data jumlah peserta didik yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini, berdasarkan strata ketuntasan belajar (tuntas 

dan belum tuntas): 
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Tabel 3.1 Data jumlah peserta didik kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota 

   Metro 

 

 

 

No. 

 

 

 

Kelas 
Ketuntasan Belajar Jumlah 

Peserta Didik Tuntas (> 70) Belum Tuntas (< 70) 

1. VI A 20 13 33 

2. VI B 15 15 30 

3. VI C 21 9 30 

4. VI D 18 12 30 

5. VI E 17 13 30 

∑ 91 62 153 

Sumber: Dokumentasi guru kelas IV SD Pertiwi Teladan Kota Metro 

 

2. Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013: 118) sampel adalah  sebagian jumlah dari 

populasi. Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Yusuf (2014: 150) 

sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi 

tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel adalah 

sebagian dari populasi yang dapat mencerminkan seluruh populasi itu 

sendiri. 

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan salah satu jenis teknik 

pengambilan sampel yaitu proporsionate stratified random sampling. 

Teknik tersebut menurut Riduwan (2009: 58) ialah pengambilan sampel dari 

anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Berikut 

uraian pengambilan sampel pada penelitian ini: 

a. Penentuan jumlah sampel 

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Yamane (dalam 

Riduwan, 2009: 58) sebagai berikut; 

𝐧 =  
𝐍

𝐍 .  𝐝𝟐 +  𝟏
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Keterangan: 

n  = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Presisi yang ditetapkan (10% atau 0,1) 

  

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel (n) pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

𝐧 =  
𝐍

𝐍.  𝐝𝟐+ 𝟏
  =  

𝟏𝟓𝟑

𝟏𝟓𝟑.  𝟎,𝟏𝟐+ 𝟏
  =  

𝟏𝟓𝟑

𝟏,𝟓𝟑+ 𝟏
 =  

𝟏𝟓𝟑

𝟐,𝟓𝟑
 = 60,47 ≈ 61 responden 

Jadi jumlah sampel sebesar 61 responden peserta didik kelas VI SD 

Pertiwi Teladan Kota Metro tahun pelajaran 2015/2016. 

 

b. Penentuan jumlah sampel di setiap strata 

Strata pada penelitian ini berupa kriteria ketuntasan belajar peserta 

didik (tuntas dan belum tuntas). Kemudian dari jumlah sampel sebesar 61 

responden tersebut, dicari sampel berstrata dengan rumus alokasi 

proporsional: 

ni = (Ni : N) .n 

Keterangan: 

ni = Jumlah sampel menurut stratum 

Ni = Jumlah populasi menurut stratum 

N = Jumlah populasi 

n = Jumlah sampel 

 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel menurut 

stratum (ni) pada penelitian ini sebagai berikut: 

1) Tuntas (ntuntas)   = (91 : 153) . 61 = 36,28  ≈ 36 peserta didik 

2) Tidak tuntas (nbelum tuntas) = (62 : 153) . 61 = 24,71  ≈ 25 peserta didik 
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D. Variabel Penelitian 

Sebuah penelitian tentulah harus memiliki variabel, baik berupa variabel 

bebas maupun variabel terikat. Sugiyono (2013: 60) menyatakan bahwa 

variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. 

Terdapat variabel yang mempengaruhi (sebab) dan variabel yang 

dipengaruhi (akibat). Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat (dependen). Sedangkan variabel terikat (dependen)  adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(independen)  (Sugiyono, 2013: 61). Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu: 

1. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi peserta didik tentang 

kompetensi pedagogik guru, yaitu pandangan atau penilaian peserta didik 

tentang kemampuan guru dalam memahami peserta didik, merancang 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, dan melakukan 

pengembangan peserta didik di kelasnya. 

2. Variabel Terikat (Dependen) 

Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar, yaitu 

hasil atau bukti usaha yang telah diberikan oleh guru setelah seorang peserta 

didik mengikuti proses belajar mengajar dalam kurun waktu tertentu. Pada 

mata pelajaran matematika, peserta didik kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota 

Metro. 
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E. Definisi Operasional Variabel 

Untuk memudahkan pengumpulan data agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam mendefinisikan objek penelitian, maka variabel yang diuji 

dalam sebuah penelitian, perlu dioperasionalkan. Definisi operasional dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Persepsi peserta didik tentang kompetensi pedagogik guru adalah 

pandangan atau penilaian peserta didik tentang kemampuan guru dalam 

memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, mengevaluasi, dan melakukan pengembangan peserta didik di 

kelasnya. Data persepsi peserta didik tentang kompetensi pedagogik guru 

didapat dari sebaran angket dengan menggunakan skala Likert tanpa pilihan 

jawaban netral. Saat pengolahan data yang pertama kali harus dilakukan 

adalah tabulasi data. Setelah melalui tahapan tabulasi data, maka selanjutnya 

peneliti memberikan skor terhadap pernyataan peserta didik yang ada pada 

angket. Adapun pemberian skor untuk tiap-tiap jawaban adalah: 

Tabel 3.2 Skor   jawaban   angket   persepsi   peserta  didik   tentang 

 kompetensi  pedagogik  guru 

Bentuk Pilihan Jawaban  Skor 

Selalu 4 

Sering 3 

Kadang-kadang 2 

Tidak pernah 1 

Adaptasi: Kasmadi dan Nia (2014: 76) 

b. Prestasi belajar merupakan hasil atau bukti usaha yang telah diberikan oleh 

guru setelah seorang peserta didik mengikuti proses belajar mengajar dalam 

kurun waktu tertentu. Prestasi belajar tersebut berupa nilai-nilai dan 
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dilaporkan dalam bentuk rapor peserta didik, baik berupa nilai ulangan, 

ujian, nilai mid semester, nilai akhir semester, ataupun nilai ujian akhir 

sekolah. Data prestasi belajar peserta didik dalam penelitian ini 

menggunakan nilai ujian akhir semester ganjil mata pelajaran matematika 

kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota Metro Tahun Pelajaran 2015/2016. Data 

tersebut diperoleh dari dokumentasi guru matematika kelas VI. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan dengan metode 

pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara 

langsung di lapangan serta pencatatan sistematik fenomena-fenomena yang 

diselidiki. Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2013: 203) observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Oleh sebab itu observasi dalam penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh data tentang kondisi sekolah atau deskripsi 

tentang lokasi penelitian yang dilaksanakan di SD Pertiwi Teladan Kota 

Metro. 
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2. Kuesioner (Angket) 

Sugiyono (2013: 199) menyatakan bahwa angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Angket ini diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh informasi 

mengenai persepsi peserta didik tentang kompetensi pedagogik yang 

dimiliki oleh guru dalam proses belajar mengajar.  

Angket ini dibuat dengan skala Likert yang mempunyai empat 

kemungkinan jawaban tanpa jawaban netral, ini dimaksud untuk 

menghindari kecenderungan responden bersikap ragu-ragu dan tidak 

mempunyai jawaban yang jelas. Penyusunan angket kompetensi pedagogik 

guru mengacu kepada aspek-aspek kompetensi pedagogik guru yang terdiri 

dari 10 item pertanyaan (Lampiran 2).  

 

3. Studi Dokumentasi 

Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar 

peserta didik tanpa menguji (teknik non-tes) juga dapat dilengkapi atau 

diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-

dokumen. Untuk mencari data tentang prestasi belajar peserta didik dalam 

penelitian ini, melalui dokumen nilai ujian akhir semester ganjil kelas VI 

SD Pertiwi Teladan Kota Metro, pada mata pelajaran matematika  tahun 

pelajaran 2015/2016. 
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G. Uji Persyaratan Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013: 173). Untuk menguji validitas 

instrumen digunakan rumus Korelasi Product Moment yang dikemukakan 

oleh Pearson (dalam Riduwan, 2009: 99) dengan rumus sebagai berikut : 

𝐫𝐱𝐲꞊
𝐍∑𝐗𝐘 − (∑𝐗)(∑𝐘)

√{𝐍𝚺𝐗𝟐 − (𝚺𝐗)𝟐} . {𝐍𝚺𝐘𝟐 − (𝚺𝐘)𝟐}
 

Keterangan: 

rxy = Koefisien antara variabel X dan Y 

N = Jumlah sampel 

X = Skor item 

Y = skor total 

 

Distribusi/tabel r (Lampiran 6) untuk α =0,05  

Kaidah keputusan :  Jika rhitung > rtabel berarti valid, sebaliknya 

  Jika rhitung < rtabel berarti tidak valid atau drop out 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang valid belum tentu reliabel. Instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Perhitungan untuk mencari 

harga reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat Kasmadi dan Nia 

(2014: 79) yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat 

digunakan rumus korelasi alpha cronbach , yaitu: 

𝐫𝟏𝟏 = (
𝐧

𝐧 − 𝟏
) . (𝟏 −

𝚺𝛔𝐢

𝛔𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
) 
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Keterangan : 

r11 = Reliabilitas instrumen 

Σσi = Varians skor tiap-tiap item 

σtotal = Varian total 

n = Banyaknya soal 

 

Untuk mencari varians skor tiap-tiap item (σi) digunakan rumus: 

𝛔𝐢 =
∑𝐗𝐢

𝟐  −  
(∑𝐗𝐢)

𝟐

𝐍
𝐍

 

Keterangan: 

σi = Varians skor tiap-tiap item 

∑Xi
 = Jumlah item Xi 

N = Jumlah responden 

Selanjutnya untuk mencari varians total (σtotal) dengan rumus: 

𝛔𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 =
∑𝐗𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 

𝟐 −  
(∑𝐗𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥)

𝟐

𝐍
𝐍

 

Keterangan: 

Σtotal = Varians total 

∑Xtotal
 = Jumlah X total 

N = Jumlah responden 

Hasil perhitungan dari rumus korelasi alpha cronbach (r11) 

dikonsultasikan dengan nilai tabel r (Lampiran 6) product moment dengan  

dk= N - 1, dan α sebesar 5% atau 0,05, maka kaidah keputusannya sebagai 

berikut: 

Jika r11 > rtabel berarti reliabel, sedangkan 

Jika r11 < rtabel berarti tidak reliabel 

 

3. Hasil Uji Prasyarat Instrumen 

Pelaksanaan uji coba instrumen angket, pada hari Senin tanggal 25 

Januari 2016. Responden uji coba instrumen adalah 10 orang peserta didik 
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kelas VID SD Pertiwi Teladan Kota Metro yang bukan merupakan sampel 

penelitian.  

Berdasarkan hasil analisis validitas instrumen (Lampiran 3) terdapat 

12 item pertanyaan yang valid dari 20 item pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti. Sedangkan item pertanyaan yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini sebanyak 10 item pertanyaan, hal tersebut didasari pada item 

dengan koofisien korelasi tertinggi disetiap indikator yang ingin diketahui 

oleh peneliti. 

Berdasarkan uji validitas, diketahui bahwa intrumen yang akan 

peneliti gunakan yakni item pertanyaan no; 2, 3, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19. 

Namun item–item tersebut belum tentu reliabel, oleh sebab itu perlu diuji 

reliabiltas. Hasil uji reliabilitas (Lampiran 3) didapati bahwa koofesien 

korelasi (r11) sebesar 0,932, sedangkan  rtabel yaitu sebesar 0,632. Hal ini 

berarti r11 > rtabel dengan interpretasi bahwa intrumen reliabel. Berdasarkan 

uji validitas dan uji reliabilitas, berikut peneliti sajikan dalam betuk tabel: 

Tabel 3.3 Hasil uji validitas dan reliabilitas intrumen angket 

No Item Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Diajukan  Dipakai  rhitung rtabel Status r11 rtabel Status 

1  0,78 0,632 Valid - - Tdk diuji 

2 1 0,85 0,632 Valid 0,932 0,632 Reliabel 

3 2 0,91 0,632 Valid 0,932 0,632 Reliabel 

4  0,08 0,632 Tdk Valid - - Tdk diuji 

5 3 0,78 0,632 Valid 0,932 0,632 Reliabel 

6  - 0,27 0,632 Tdk Valid - - Tdk diuji 

7  0,16 0,632 Tdk Valid - - Tdk diuji 

8 4 0,87 0,632 Valid 0,932 0,632 Reliabel 

9 5 0,89 0,632 Valid 0,932 0,632 Reliabel 

10  0,04 0,632 Tdk Valid   Tdk diuji 

11 6 0,70 0,632 Valid 0,932 0,632 Reliabel 

12  - 0,07 0,632 Tdk Valid - - Tdk diuji 

13  0,81 0,632 Valid - - Tdk diuji 

14 7 0,69 0,632 Valid 0,932 0,632 Reliabel 

15 8 0,78 0,632 Valid 0,932 0,632 Reliabel 

16  0,46 0,632 Tdk Valid - - Tdk diuji 
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No Item Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Diajukan  Dipakai  rhitung rtabel Status r11 rtabel Status 

17  - 0,08 0,632 Tdk Valid - - Tdk diuji 

18 9 0,81 0,632 Valid 0,932 0,632 Reliabel 

19 10 0,69 0,632 Valid 0,932 0,632 Reliabel 

20  0,20 0,632 Tdk Valid - - Tdk diuji 

Sumber: Hasil penarikan angket uji coba instrumen tanggal 25 Januari 2016 

 

H. Teknik Analisis Data 

Data yang didapat dari penelitian sebelum diuji hipotesis untuk 

mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan 

variabel Y haruslah diuji prasyarat analisis data. Berikut uji prasyarat analisis 

data dan uji hipotesis. 

1. Uji Prasyaratan Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa 

cara yang digunakan untuk menguji normalitas data diantaranya dengan 

Uji Kertas Peluang Normal, Uji Chi Kuadrat (X2), dan Uji Liliefors. 

Adapun Uji normalitas dalam penelitian yang akan dilakukan, dengan 

menggunakan metode Uji Chi Kuadrat (X2). 

Rumus utama pada metode Uji Chi Kuadrat (X2) seperti yang 

diungkapkan Riduwan (2009: 124) adalah: 

𝑿𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠
𝟐 = ∑

(𝐟𝐨 − 𝐟𝐞)𝟐

𝐟𝐞

𝐤

𝐢=𝟏

 

Keterangan: 

X2
hitung = Nilai Chi Kuadrat hitung 

fo = Frekuensi hasil pengamatan 

fe = Frekuensi yang diharapkan 
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Selanjutnya membandingkan X2
hitung dengan nilai X2

tabel untuk α = 

0,05 dan derajat kebebasan (dk) = k - 1, maka dikonsultasikan pada tabel 

Chi Kuadrat (Lampiran 6) dengan kaidah keputusan sebagai berikut: 

Jika X2
hitung  < X2

tabel, artinya distribusi data normal, sedangkan 

Jika X2
hitung > X2

tabel, artinya distribusi data tidak normal 

 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

memiliki hubungan yang linear atau tidak. Uji tersebut digunakan 

sebagai prasayarat dalam analisis korelasi ataupun regresi linear. Rumus 

utama pada Uji Linearitas yaitu dengan Uji-F, seperti yang diungkapkan 

Riduwan (2009: 124) berikut: 

𝐅𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 =
𝐑𝐉𝐊𝐓𝐂

𝐑𝐉𝐊𝐄
 

Keterangan: 

Fhitung = Nilai Uji F hitung 

RJKTC = Rata-rata Jumlah Tuna Cocok 

RJKE = Rata-rata Jumlah Kuadrat Error 

 

Selanjutnya menentukan Ftabel dengan langkah seperti yang 

diungkapkan Sugiyono (2011: 274) yaitu dk pembilang (k – 2) dan dk 

penyebut (n – k). Hasil nilai Fhitung dibandingkan dengan Ftabel (Lampiran 

6), dan selanjutnya ditentukan sesuai dengan kaidah keputusan: 

Jika Fhitung <  Ftabel, artinya data berpola linier, dan 

Jika Fhitung >  Ftabel, artinya data berpola tidak linier. 
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2. Uji Hipotesis 

Pengujian selanjutnya yaitu Uji Hipotesis yang berfungsi untuk 

mencari makna hubungan antara variabel X terhadap Y, maka hasil korelasi 

tersebut diuji dengan rumus Korelasi Product Moment yang diungkapkan 

Pearson (dalam Riduwan, 2009: 138) sebagai berikut: 

𝐫𝐱𝐲꞊
𝐍∑𝐗𝐘 − (∑𝐗)(∑𝐘)

√{𝐍𝚺𝐗𝟐 − (𝚺𝐗)𝟐} . {𝐍𝚺𝐘𝟐 − (𝚺𝐘)𝟐}
 

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien (r) antara variabel X dan Y 

N = Jumlah sampel 

X = Skor variabel X 

Y = Skor variabel Y 

 

Korelasi dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih 

dari harga (-1 <  r  < +1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif 

sempurna; r = 0 artinya tidak ada korelasi; r = 1 berarti korelasi sangat kuat. 

Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel 3.4 kriteria 

interpretasi koefisien korelasi nilai r berikut: 

Tabel 3.4 Kriteria interpretasi koefisien korelasi (r) 

Koefisien korelasi r Kriteria Validitas 

0,91 – 1,00 Sangat tinggi 

0,71 – 0,90 Tinggi 

0,41 – 0,70 Sedang 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,01  – 0,20 Sangat rendah 

Adaptasi: Masidjo (2007: 243) 

Rumus selanjutnya adalah untuk mencari besar kecilnya kontribusi 

variabel X terhadap variabel Y dilakukan perhitungan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 
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𝐊𝐃 = 𝐫𝟐 × 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan : 

KD = Koefisien determination 

r = Nilai koefisien korelasi 

 

Pengujian lanjutan, jika terdapat hubungan antara variabel X dan 

variabel Y maka untuk mencari kebermaknaan atau kesignifikanan 

hubungan variabel X terhadap variabel Y akan diuji dengan Uji Signifikansi 

atau Uji-t dengan rumus: 

𝐭𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 =  
𝐫√𝐧 − 𝟐

√𝟏 − 𝐫𝟐
 

Keterangan: 

thitung  = Nilai t 

r = Nilai koefisien korelasi 

n = Jumlah Sampel 

 

Selanjutnya dikonsultasikan ke tabel t (Lampiran 6) dengan α = 0,05 

dan uji dua pihak derajat kebebasan/dk = n – 1, dengan kaidah: 

Jika thitung > ttabel,  artinya terdapat hubungan yang signifikan atau hipotesis 

penelitian diterima, sedangkan 

Jika thitung < ttabel,  artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan atau 

hipotesis penelitian ditolak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan peneliti 

adalah, terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi peserta didik tentang 

kompetensi pedagogik guru dengan prestasi belajar matematika kelas VI SD 

Pertiwi Teladan Kota Metro. Koofisien korelasi sebesar 0,368 artinya, 

hubungan antara variabel X dan variabel Y bertanda positif dengan kriteria 

rendah. Sedangkan kontribusi varibel X terhadap variabel Y sebesar 13,542%, 

yang berarti persepsi peserta didik tentang kompetensi pedagogik guru 

memberi pengaruh sebesar 13,542% terhadap prestasi belajar matematika 

peserta didik kelas VI SD Pertiwi Teladan Kota Metro. Sedangkan sisanya 

sebesar 86,458% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor tersebut 

bisa berasal dari kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi 

kepribadian, lingkungan peserta didik, maupun dari kedisiplinan, dan lain-lain.   

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil temuan maka,  peneliti memberikan saran kepada 

berbagai pihak yang terkait guna perbaikan dalam dunia pendidikan di 

Indonesia khususnya di SD Pertiwi Teladan Kota Metro. 
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1. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik dapat lebih mengaktualisasi potensi yang dimiliki dan terus 

meminta bimbingan guru untuk dibimbing dalam hal pengaktualisasi 

potensi yang dimiliki. 

2. Bagi Pengelola Sekolah 

Pengelola sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro, dapat meningkatkan 

mutu kompetensi pedagogik guru, terutama dalam aspek dukungan akan 

pengembangan bakat peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi 

yang dimiliki. 

3. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dapat terus membuat kebijakan-

kebijakan yang mendorong terciptanya Kota Metro sebagai “Kota 

Pendidikan”. Salah satunya peningkatan mutu guru dengan terus 

mengadakan seminar maupun pelatihan-pelatihan tentang kompetensi 

pedagogik guru. 

4. Bagi Peneliti Lanjutan 

Kepada peneliti lanjutan, peneliti menyarankan untuk dapat lebih 

mengembangkan variabel, populasi maupun instrumen penelitian menjadi 

lebih baik. Sehingga hasil dari penelitian lanjutan tersebut dapat lebih 

maksimal dari penelitian ini. 
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