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ABSTRAK 

HUBUNGAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN KOMPETENSI 

KEPRIBADIAN GURU DENGAN PRESTASI BELAJAR  

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS V  

SD NEGERI SE-KECAMATAN PRINGSEWU 

 

 

Oleh 

 

 

MAY SYAROH 

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya prestasi belajar pendidikan 

kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu. Tujuan 

penelitian untuk menganalisis dan mengetahui hubungan yang signifikan dan 

positif antara: 1) kompetensi pedagogik guru dengan prestasi belajar pendidikan 

kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu; 2) kompetensi 

kepribadian guru dengan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan kelas V 

SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu; dan 3) kompetensi pedagogik dan 

kompetensi kepribadian guru secara bersama-sama dengan prestasi belajar 

pendidikan kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu. 

Metode penelitian ini ex post facto korelasi. Sampel berjumlah 30 dari 40 guru, 

pengambilan sampel dengan sampling kuota. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dan studi dokumentasi. Analisis data dengan korelasi 

pearson product moment dan multiple correlation. Hasil penelitian menunjukkan 

ada hubungan yang signifikan dan positif antara: 1) kompetensi pedagogik guru 

dengan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-

Kecamatan Pringsewu pada taraf “Kuat”; 2) kompetensi kepribadian guru dengan 

prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-Kecamatan 

Pringsewu pada taraf “Sangat Kuat”; 3) kompetensi pedagogik dan kompetensi 

kepribadian guru secara bersama-sama dengan prestasi belajar pendidikan 

kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu pada taraf 

“Sangat Kuat”. 

 

Kata kunci:  kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, prestasi belajar  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang semakin modern di era globalisasi menuntut 

adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Sagala (2013: 3) bahwa pendidikan adalah usaha manusia 

(pendidik) dengan penuh tanggung jawab membimbing anak-anak didik 

menjadi dewasa. Tujuan pendidikan dapat dicapai melalui pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dengan peserta didik di kelas.  

 

Sagala (2013: 61) bahwa pembelajaran merupakan proses komunikasi dua 

arah, mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh siswa atau peserta didik. Diharapkan dari proses komunikasi 

dua arah tersebut, tujuan pembelajaran yang telah disusun sesuai dengan 

kurikulum dapat tercapai. Kurikulum menurut Undang-undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (19) (2003: 3) adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
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kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 

dibuat dan disusun untuk mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran. 

 

Kurikulum yang berlaku di sekolah dasar saat ini ialah kurikulum 2013, 

namun masih ada sekolah dasar yang menerapkan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) termasuk sekolah dasar tempat peneliti melaksanakan 

penelitian juga masih menerapkan KTSP. Sekolah dasar tersebut belum 

menerapkan kurikulum 2013 sebab sarana dan prasarana sekolah belum 

mendukung, guru perlu sosialisasi, serta pendidikan dan pelatihan (diklat) 

lebih lanjut agar dapat melaksanakan kurikulum 2013. Proses pembelajaran 

KTSP dilaksanakan dengan pendekatan tematik pada kelas rendah (kelas I, II, 

III) dan pendekatan mata pelajaran pada kelas tinggi (kelas IV, V, dan VI). 

Pada KTSP terdiri dari lima mata pelajaran wajib antara lain: matematika, 

ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, dan 

pendidikan kewarganegaraan. Peneliti meneliti mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan karena dari lima mata pelajaran wajib tersebut diperoleh 

data nilai rata-rata mid semester ganjil yang terendah adalah mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan.   

 

Wahab (2002: 3) bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program 

pendidikan yang berlandaskan nilai Pancasila sebagai wahana untuk 

mengembangkan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa 

Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. 

Proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan di 

sekolah dasar tentu saja tidak hanya sekedar mendengarkan dan mencatat 
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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 terus terjadi pada proses pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan, maka peserta didik akan malas belajar dan 

berpengaruh pada prestasi belajar peserta didik.  

 

Upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya di sekolah adalah melalui 

prestasi belajar. Mendapatkan prestasi belajar yang memuaskan adalah 

harapan bagi seluruh peserta didik. Slameto (2010: 17) bahwa prestasi belajar 

adalah tingkat pengetahuan, sejauh mana pengetahuan peserta didik terhadap 

materi yang diterima. Artinya prestasi belajar merupakan salah satu alat ukur 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik dalam 

memahami suatu materi.  

 

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas 

dan kualitas pengajaran yang dilaksanakan, serta guru merupakan salah satu 

penentu keberhasilan belajar peserta didik. Mengingat demikian berat tugas 

dan tanggung jawab guru, maka kompetensi merupakan salah satu kualifikasi 

terpenting yang harus dimiliki setiap guru. Mulyasa (2011: 26) bahwa 

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. Bila kompetensi tidak ada dalam 
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diri seorang guru, maka ia tidak akan kompeten dalam melaksanakan 

tugasnya dan prestasi belajar peserta didik pun tidak maksimal. 

 

Hal ini telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 

2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (3) (2013: 15) 

bahwa pendidikan mutlak memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi 

sosial. Penelitian yang dilaksanakan ini hanya difokuskan pada kompetensi 

pedagogik dan kompetensi kepribadian guru karena diperoleh data bahwa dua 

kompetensi tersebut rendah. Sehingga kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional guru tidak peneliti teliti. 

 

Selanjutnya, Pasal 28 ayat (3) butir a (2013: 15) 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 pada Pasal 

28 ayat (3) butir b (2013: 15) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia. Pentingnya kompetensi ini dikarenakan guru dipercaya 

memiliki tanggung jawab membimbing dan membina peserta didik terutama 

dalam pembelajaran di kelas. 

 

Sekolah dasar (SD) yang telah diteliti oleh peneliti adalah SD Negeri Se-

Kecamatan Pringsewu. Tempat penelitian dilaksanakan di masing-masing 
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sekolah. Populasi dalam penelitian ini adalah guru pendidikan 

kewarganegaraan kelas V yang berjumlah  40 guru dari 30 sekolah dasar. 

Alasanya karena ada 10 SD yang memiliki dua rombel yaitu kelas VA dan 

VB, sehingga jumlah guru pendidikan kewarganegaraan tersebut ada dua. 

 

Saat penelitian pendahuluan/observasi data prestasi belajar yang digunakan 

adalah dokumentasi nilai mid semester ganjil karena saat observasi data nilai 

yang ada atau sudah direkap adalah data nilai mid semester ganjil. Sedangkan 

saat pelaksanaan penelitian data prestasi belajar yang digunakan adalah 

dokumentasi nilai ujian akhir semester ganjil, karena nilai rata-rata mid dan 

ujian akhir semester tidak jauh berbeda dan belum mencapai KKM. 

 

Peneliti melaksanakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi tanggal 

12-17 Januari 2017 pada 16 SD Negeri di Kecamatan Pringsewu. Diperoleh 

dua data yaitu data studi dokumentasi, serta observasi dan wawancara. Data 

studi dokumentasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.  Nilai rata-rata mid semester ganjil kelas V pada mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan tahun pelajaran 2016/2017 SD 

Negeri Se-Kecamatan Pringsewu. 

 

No. Sekolah 
Jumlah peserta 

didik 

Nilai rata-rata 

mid 

1 SD Negeri 1 Pajaresuk 31 67 

2 SD Negeri 2 Pajaresuk 28 75 

3 SD Negeri 2 Pringsewu Selatan  29 69 

4 SD Negeri 3 Pringsewu Selatan 23 70 

5 SD Negeri 1 Pajaragung 20 67 

6 SD Negeri 1 Pringsewu Barat 28 73 

7 SD Negeri 1 Bumiarum 26 66 

8 SD Negeri 2 Bumiarum  21 72 

9 SD Negeri 2 Pringsewu Timur 30 73 

10 SD Negeri 1 Sidoharjo 24 65 

11 SD Negeri 1 Podomoro 30 67 
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No. Sekolah 
Jumlah peserta 

didik 

Nilai rata-rata 

mid 

12 SD Negeri 1 Pringsewu Utara 26 65 

13 SD Negeri 1 Rejosari 32 67 

14 SD Negeri 1 Waluyojati 26 71 

15 SD Negeri 2 Waluyojati 22 75 

16 SD Negeri 1 Margakaya 26 65 

Jumlah rata-rata 69 

Sumber: Dokumentasi guru kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu. 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan di SD Negeri Se- 

 

Kecamatan Pringsewu kelas V pada mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan adalah 75. Dilihat dari tabel di atas, nilai rata-rata mid 

semester peserta didik di SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu hanya 

mencapai 69. Hanya 2 dari 16 sekolah yang nilai pendidikan 

kewarganegaraan mencapai KKM dan jika diperesentasekan hanya 12,5% 

yang mencapai KKM. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tersebut 

tidak dapat dikatakan berhasil, karena seperti yang diungkapkan Mulyasa 

(2008: 207) 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.  

 

Selanjutnya, hasil observasi dan wawancara diperoleh data: 1. peserta didik 

kurang antusias dan pasif saat mengikuti pembelajaran; 2. guru kurang 

memperhatikan kesiapan belajar peserta didik; 3. guru kurang optimal dalam 

mengembangkan potensi peserta didik; 4. guru kurang disiplin dalam 

memulai dan mengakhiri pembelajaran; dan 5. guru kurang memperhatikan 

peserta didik yang kurang memahami materi. Hal tersebut mencerminkan 

aspek-aspek yang ada pada kompetensi pedagogik (nomor: 1, 2, dan 3) dan 

kompetensi kepribadian guru (nomor: 4 dan 5), sehingga diperoleh bahwa 
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kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan masih kurang optimal. Kompetensi guru perlu 

ditingkatkan agar pelaksanaan proses pembelajaran di kelas dapat terlaksana 

secara efektif dan efisien. 

 

Sehubungan dengan pernyataan di atas, diperoleh bahwa ada hubungan antara 

kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru dengan prestasi 

belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, namun 

masih perlu pembuktian secara ilmiah. Hal inilah yang mendorong peneliti 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Kompetensi 

Pedagogik dan Kompetensi Kepribadian Guru dengan Prestasi Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah penelitian sebagai berikut.  

1. Prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan di kelas V masih rendah. 

2. Peserta didik kurang antusias dan pasif saat mengikuti pembelajaran. 

3. Guru kurang memperhatikan kesiapan belajar peserta didik.  

4. Guru kurang optimal dalam mengembangkan potensi peserta didik. 

5. Guru kurang disiplin dalam memulai dan mengakhiri pembelajaran. 

6. Guru kurang memperhatikan peserta didik yang kurang memahami materi. 

7. Kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru kurang optimal. 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi agar penelitian tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu kompetensi 

pedagogik guru (X1), kompetensi kepribadian guru (X2), dan prestasi belajar 

pendidikan kewarganegaraan (Y). 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah ada hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi 

pedagogik guru dengan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan kelas 

V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu? 

2. Apakah ada hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi 

kepribadian guru dengan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan 

kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu? 

3. Apakah ada hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi 

pedagogik dan kompetensi kepribadian guru secara bersama-sama dengan 

prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-

Kecamatan Pringsewu? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui dan menganalisis:  

1. Hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi pedagogik guru 

dengan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan kelas V SD Negeri 

Se-Kecamatan Pringsewu. 
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2. Hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi kepribadian guru 

dengan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan kelas V SD Negeri 

Se-Kecamatan Pringsewu. 

3. Hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi pedagogik dan 

kompetensi kepribadian guru secara bersama-sama dengan prestasi belajar 

pendidikan kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-Kecamatan 

Pringsewu. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Peserta Didik 

Peserta didik lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru 

sehingga prestasi belajar semakin meningkat. 

2. Guru 

Bahan referensi tambahan bagi guru untuk pengembangan keprofesian 

terutama berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru. 

3. Pengelola Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu. 

4. Bidang Keilmuan Ke-SD-an 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengoptimalkan 

kompetensi guru di kelas, sehingga kualitas pendidikan meningkat. 

5. Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk peneliti lain melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang kompetensi guru. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan metode penelitian                    

ex post facto korelasi. 

2. Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan kelas V dan peserta didik kelas V SD Negeri Se-

Kecamatan Pringsewu tahun pelajaran 2016/2017. 

3. Objek dalam penelitian ini adalah kompetensi pedagogik guru, kompetensi 

kepribadian guru, dan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan kelas 

V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu. 

4. Tempat penelitian dilaksanakan pada masing-masing SD Negeri yang ada 

di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. 

5. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2017 sampai 6 

Maret 2017. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar bagi seorang peserta didik merupakan sebuah keharusan guna 

memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan baru. Hamalik (2013: 

37) menyatakan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu 

atau seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya. Irham dan Novan 

(2013: 124) juga menyatakan belajar merupakan sebuah proses yang 

dilakukan individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru 

yang diwujudkan dalam bentuk perubahan tingkah laku yang relatif 

permanen dan menetap disebabkan adanya interaksi individu dengan 

lingkungan belajarnya. 

 

Ahmadi (2007: 256) mengemukakan 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. 
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Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan, sikap maupun keterampilan dalam suatu kegiatan yang 

dilakukan individu. Secara singkat belajar adalah proses perubahan di dalam 

diri manusia. 

  

2. Pengertian Prestasi Belajar 

Hasil belajar dan prestasi belajar termasuk kategori variabel yang sering 

digunakan untuk variabel terikat (dependen) dalam suatu penelitian. Dua 

istilah tersebut sering dianggap sama, namun menurut para ahli hasil belajar 

dan prestasi belajar adalah hal berbeda. Sudjana (2008: 22) menyatakan 

hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya.  

 

Howard Kingsley dalam Sudjana (2008: 22) bahwa hasil belajar dibedakan 

dalam 3 kelompok, yaitu: 1. keterampilan dan kebiasaan; 2. pengetahuan 

dan pengertian; serta 3. sikap dan cita-cita. Sedangkan prestasi belajar 

menurut Syah (2011: 91) adalah taraf keberhasilan peserta didik dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.  

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 895) prestasi adalah akademis hasil 

pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di sekolah yang bersifat 

kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Masidjo 

(2007: 13) mengungkapkan bahwa kegiatan pengukuran prestasi belajar 

peserta didik dari suatu mata pelajaran dilakukan antara lain melalui 
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ulangan, ujian, dan tugas. Sehingga prestasi belajar peserta didik dapat 

digunakan sebagai evaluasi bagi guru untuk memperbaiki proses 

pengajaran. 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, diketahui bahwa hasil belajar mempunyai 

cakupan makna yang lebih luas dari prestasi belajar. Hasil belajar tidak 

hanya dilihat dari nilai atau skor saja, melainkan mencakup penilaian secara 

kualitatif (sikap dan tingkah laku). Sedangkan prestasi belajar dinyatakan 

dalam bentuk skor atau nilai yang diperoleh dari tes. Peneliti menyimpulkan 

prestasi belajar adalah hasil atau bukti usaha berupa nilai-nilai yang 

diberikan guru setelah seorang peserta didik mengikuti proses belajar 

mengajar dalam kurun waktu tertentu. Peneliti menggunakan nilai ujian 

akhir semester ganjil pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan 

kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu tahun pelajaran 2016/2017 

sebagai prestasi belajar. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Berhasil atau tidaknya peserta didik dalam belajar dapat disebabkan 

beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi bisa berasal dari dalam 

maupun luar diri peserta didik. Dalyono (2005: 55-60) menyebutkan faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar sebagai berikut. 

a. Faktor intern yaitu kesehatan, intelegensi dan bakat, minat dan motivasi, 

dan cara belajar. 

b. Faktor ekstern yaitu keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, dan 

masyarakat. 
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Slameto (2010: 54) bahwa untuk mencapai prestasi belajar yang optimal 

dipengaruhi oleh banyak faktor, secara garis besar terdiri dari dua faktor 

sebagai berikut. 

a. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri peserta 

didik, misalnya disiplin belajar, kemandirian belajar, kondisi 

fisiologis (keadaan fisik dari peserta didik), kondisi psikologis 

(kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi). 

b. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta 

didik, misal faktor lingkungan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) 

alat instrumen (kurikulum, metode pembelajaran, sarana dan 

prasarana belajar), serta guru. 

 

  

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dapat berasal dari dalam maupun luar diri 

peserta didik. Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik meliputi 

disiplin belajar, kemandirian belajar, kondisi fisiologis, kondisi psikologis 

(kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi). Sedangkan faktor yang berasal 

dari luar diri peserta didik, misalnya faktor lingkungan (keluarga, sekolah 

dan masyarakat), alat instrumen (kurikulum, metode pembelajaran, sarana 

dan prasarana belajar), serta guru sebagai pengajar. 

 

B. Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bermuatkan 

pendidikan nilai, moral, dan norma yang bertujuan untuk membentuk 

warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau, dan sadar akan 

hak dan kewajibannya. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2006: 

108) bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 
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mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan 

oleh Pancasila dan UUD 1945. 

 

Sunarso (2008: 1) bahwa pendidikan kewarganegaraan (civic education) 

merupakan salah satu ilmu yang mengemban misi nasional untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value-based 

education”. Susanto (2014: 225) menjelaskan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana 

untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar 

pada budaya bangsa Indonesia. 

 

Berdasarkan uraian ahli di atas, peneliti menyimpulkan pendidikan 

kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang fokus membentuk karakter 

bangsa dengan mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral 

yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga melalui pendidikan 

kewarganegaran dapat membentuk warga negara yang cerdas dan berakhlak 

sesuai nilai luhur dan moral bangsa. 

 

2. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Setiap mata pelajaran memiliki tujuan yang ingin dicapai termasuk mata 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Winataputra, dkk (2007: 120) 

bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi secara sadar 

dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang 

taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional 

Indonesia. 
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Tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar menurut Ruminiati 

(2008: 1-26) adalah untuk menjadikan warga negara yang baik, yaitu warga 

negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. BSNP (2006: 

108) bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.  

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan; 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung 

jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi; 3. Berkembang secara 

positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-

karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan 

bangsa-bangsa lainnya; 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain 

dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

 

 

Berdasarkan uraian ahli di atas, peneliti menyimpulkan tujuan pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan warga negara yang 

baik yang dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi isu kewarganegaraan. Diharapkan kelak peserta didik dapat 

menjadi bangsa yang terampil, cerdas, bersikap baik, dan mampu mengikuti 

kemajuan teknologi modern. 

 

C. Kompetensi Guru 

Pahlawan tanpa tanda jasa merupakan gelar yang diberikan kepada guru, 

seseorang yang mengabdikan diri kepada negara untuk mencerdaskan anak 

bangsa. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 

ayat (1) (2005: 2) bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
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mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

 

Masidjo (2007: 10) menjelaskan 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. Mulyasa (2011: 5) bahwa 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 dengan bidangnya. 

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan guru dalam melaksanakan tugas. 

 

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (10) 

(2005: 3) menjelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Majid (2008: 5) 

menyatakan 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) mengungkapkan kompetensi guru merupakan perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara 

kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup 
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penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang 

mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. 

 

Guru sebagai pendidik harus mempunyai kemampuan atau kecakapan dalam 

melaksanakan tugasnya. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen Pasal 8 (2005: 6) menegaskan guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kompetensi guru yang dijelaskan pada Pasal 10 meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. PP No. 32 Tahun 2013 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 3 ayat (3) (2013: 15) juga 

menyatakan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a. kompetensi 

pedagogik, b. kompetensi kepribadian, c. kompetensi profesional, dan d. 

kompetensi sosial. 

 

Berdasarkan penjelasan ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kompetensi 

guru adalah seperangkat kemampuan berupa keterampilan dan pengetahuan 

yang harus dimiliki seorang guru dalam melaksanakan tugasnya guna 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru ada empat yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua 

kompetensi guru sebagai variabel bebas untuk diteliti, yaitu kompetensi 

pedagogik guru dan kompetensi kepribadian guru. 
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1. Kompetensi Pedagogik Guru 

Pendidikan yang bermutu tergantung dari kualitas guru, jadi guru harus 

mempunyai kompetensi yang sesuai bidangnya. Salah satu dari kompetensi 

tersebut adalah kompetensi pedagogik. Irham dan Novan (2013: 140) 

menyatakan kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru 

dalam melaksanakan proses-proses pembelajaran. PP No. 32 Tahun 2013 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (3) butir a (2013: 15) 

menjelaskan 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. 

 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru (2007: 9) menjelaskan bahwa standar kompetensi inti 

dari kompetensi pedagogik meliputi:  

a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 

spiritual, emosional dan intelektual. 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

c. Mengembangkan kurikulum yang terikat dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran.  

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun terhadap peserta 

didik. 

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi hasil belajar. 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 
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j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

 

 

Mulyasa (2011: 75-113) menguraikan secara rinci masing-masing elemen 

kompetensi pedagogik sebagai berikut. 

a. Kemampuan mengelola pembelajaran 

Secara pedagogis, kompetensi guru-guru dalam mengelola 

pembelajaran perlu mendapat perhatian yang serius. Kemampuan 

mengelola pembelajaran secara operasional 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. 

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). 
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PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam 

Kunandar (2013: 75-76) menguraikan indikator dan sub indikator dari 

kompetensi pedagogik sebagai berikut. 

a. Pemahaman terhadap peserta didik 

1) Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

kognitif dan kepribadian. 

2) Mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. 

b. Perancangan pembelajaran 

1) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. 

2) Menyusun rancangan dan menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin 

dicapai, dan materi ajar. 

c. Pelaksanaan pembelajaran 

1) Menata latar (setting) pembelajaran. 

2) Melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

d. Mengevaluasi hasil belajar 

1) Merancang dan melaksanakan evaluasi (assesment) proses dan 

hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode. 

2) Menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk 

menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery learning) dan 

perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

e. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai 

potensi yang dimiliki 

1) Memfasilitasi pengembangan berbagai potensi akademik peserta 

didik. 

2) Memfasilitasi pengembangan berbagai potensi non-akademik 

peserta didik. 

 

 

Berdasarkan penjelasan ahli di atas, peneliti menggunakan indikator dan sub 

indikator kompetensi pedagogik menurut Kunandar sebagai acuan 

penelitian. Peneliti menyimpulkan kompetensi pedagogik guru adalah 

kemampuan guru dalam memahami peserta didik, merancang pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan melakukan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang 

dimiliki. Kualitas peserta didik akan baik jika guru optimal 
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mengembangkan kompetensinya baik pedagogik, kepribadian, sosial, 

maupun profesional. 

  

2. Kompetensi Kepribadian Guru 

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan 

pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Manusia merupakan 

makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh gurunya. Kepribadian 

guru dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan pribadinya. 

 

PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 

(3) butir b (2013: 18) menyatakan kompetensi kepribadian adalah 

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

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Surya (2003: 138) 

menyebut kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal, yaitu 

kemampuan pribadi seorang guru yang diperlukan agar dapat menjadi guru 

yang baik. Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pendidikan khususnya dalam pembelajaran dan dalam 

kepribadian peserta didiknya. 

 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru (2007: 9) menjelaskan standar kompetensi inti dari 

kompetensi kepribadian meliputi:  

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia.   

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

dan berwibawa. 
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d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri. 

e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

 

 

Mulyasa (2011: 75-113) menguraikan secara rinci masing-masing elemen 

kompetensi kepribadian sebagai berikut. 

a. Kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa 

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, profesional, dan 

dapat dipertanggungjawabkan, guru harus memiliki kepribadian 

yang mantap, stabil, dan dewasa. Hal ini penting, karena banyak 

masalah pendidikan yang disebabkan oleh faktor kepribadian guru 

yang kurang mantap, kurang stabil, dan kurang dewasa dan 

berdampak pada rusaknya citra dan martabat guru. 

b. Kepribadian yang disiplin, arif, dan berwibawa 

Peserta didik harus belajar disiplin dan gurulah yang harus 

memulainya. Guru harus memiliki kepribadian yang disiplin, arif, 

dan berwibawa. Hal ini penting, karena masih sering kita 

menyaksikan dan mendengar peserta didik yang perilakunya tidak 

sesuai bahkan bertentangan dengan sikap moral yang baik. 

c. Menjadi teladan yang baik bagi peserta didik 

Guru merupakan teladan bagi para peserta didik. Setiap perilaku 

guru diperhatikan dan juga ditirukan oleh peserta didik. 

d. Berakhlak mulia 

Guru harus berakhlak mulia, karena ia adalah seorang penasehat 

bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak 

memiliki latihan khusus penasehat dan dalam beberapa hal tidak 

dapat berharap untuk menasehati orang. 

 

 

PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam 

Kunandar (2013: 76-77) menguraikan indikator dan sub indikator dari 

kompetensi kepribadian sebagai berikut. 

a. Kepribadian yang mantap dan stabil 

1) Guru bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan 

bangga sebagai guru. 

2) Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.  

b. Kepribadian yang dewasa 

1) Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pedidik. 

2) Memiliki etos kerja sebagai guru. 

c. Kepribadian yang arif 

1) Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan 

peserta didik, sekolah dan masyarakat. 
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2) Menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

d. Kepribadian yang berwibawa 

1) Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta 

didik.  

2) Memiliki perilaku yang disegani. 

e. Berakhlak mulia dan menjadi teladan 

1) Bertindak sesuai dengan norma religius (iman, takwa, jujur, 

ikhlas, suka menolong). 

2) Memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

 

 

Berdasarkan penjelasan ahli di atas, peneliti menggunakan indikator dan sub 

indikator kompetensi kepribadian menurut Kunandar sebagai acuan 

penelitian. Peneliti menyimpulkan kompetensi kepribadian guru adalah 

kemampuan guru dalam bersikap secara mantap dan stabil, dewasa, arif, 

berwibawa, serta berakhlak mulia dan menjadi teladan yang baik bagi 

peserta didik.  

 

D. Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru 

ini bukanlah penelitian yang pertama karena sudah pernah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu. Peneliti melakukan penelitian mengenai kompetensi 

pedagogik guru dan kompetensi kepribadian guru karena terbukti ada 

kaitannya dengan prestasi belajar peserta didik pada penelitian relevan 

(terdahulu). Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh: 

1. Soraya (2016: 2)  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kompetensi 

pedagogik guru dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Kupang 

Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.  
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2. Jamilah (2011: 18)  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat 

signifikan antara persepsi siswa terhadap kompetensi kepribadian guru PAI 

dengan prestasi belajar PAI.  

 

Kedua penelitian di atas, digunakan sebagai pembanding dan bahan 

pertimbangan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Sehingga, diharapkan 

penelitian yang telah dilaksanakan ini hasilnya pun tidak berbeda jauh dengan 

penelitian tersebut. 

 

E. Kerangka Pikir dan Paradigma Penelitian 

1. Kerangka Pikir 

Perlu disusun sebuah kerangka pikir agar arah dari penelitian lebih jelas. 

Riduwan (2009: 8) menyatakan kerangka berpikir atau kerangka pemikiran 

adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, 

observasi, dan kajian kepustakaan. Secara umum, kerangka pikir dibedakan 

menjadi tiga bagian utama yaitu adanya input, proses, dan output. Input 

yaitu berisi masalah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. 

Proses yaitu berisi langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian. 

Sedangkan output yaitu berisi hasil dari pelaksanaan penelitian.   

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya prestasi belajar peserta didik 

pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, ditunjukkan oleh nilai 

rata-rata peserta didik yang belum mencapai KKM. Penelitian dilaksanakan 

dengan penyebaran angket kepada guru, lalu data tersebut dianalisis. Hasil 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kompetensi pedagogik 
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guru, kompetensi kepribadian guru dengan prestasi belajar. Lebih jelas 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

 

 

2. Paradigma Penelitian 

Setiap penelitian kuantitatif pasti mempunyai paradigma penelitian. 

Sugiyono (2013: 67) berpendapat paradigma penelitian diartikan sebagai 

pola pikir yang menunjukkan hubungan antarvariabel yang akan diteliti 

yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu 

dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan 

1. Ada hubungan yang 

positif dan signifikan 

antara kompetensi 

pedagogik guru dengan 

prestasi belajar 

pendidikan 

kewarganegaraan.  

2. Ada hubungan yang 

positif dan signifikan 

antara kompetensi 

kepribadian guru dengan 

prestasi belajar 

pendidikan 

kewarganegaraan.  

3. Ada hubungan yang 

positif dan signifikan 

antara kompetensi 

pedagogik dan 

kompetensi kepribadian 

guru secara bersama-

sama dengan prestasi 

belajar pendidikan 

kewarganegaraan. 
 

Prestasi belajar 

peserta didik 

pada mata 

pelajaran 

pendidikan 

kewarganegaraan 

rendah;  

 
 

Metode 

penelitian ini 

adalah 

ex post facto 

korelasi dengan 

langkah sebagai 

berikut: 

Memilih subjek 

dan subjek uji 

coba penelitian; 

menyusun kisi-

kisi dan 

instrumen 

angket; menguji 

coba instrumen; 

analisis hasil uji 

coba; 

melaksanakan 

penelitian; 

analisis data  

dengan korelasi 

pearson product 

moment dan 

multiple 

correlation. 

INPUT PROSES OUTPUT 
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hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis yang digunakan. 

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Paradigma penelitian 

 

Keterangan: 

X1 = Variabel bebas 1 (kompetensi pedagogik guru) 

X2 = Variabel bebas 2 (kompetensi kepribadian guru) 

Y = Variabel terikat (prestasi belajar pendidikan 

kewarganegaraan) 

 = Hubungan antarvariabel 

X1,Y = Hubungan antara variabel bebas 1 dengan variabel terikat 

X2,Y = Hubungan antara variabel bebas 2 dengan variabel terikat 

X1,X2,Y = Hubungan antara variabel bebas 1, variabel bebas 2 dengan 

variabel terikat 

Adopsi: Riduwan (2009: 141). 
 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis sangatlah diperlukan dalam sebuah penelitian. Sugiyono (2013: 96) 

bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka pikir. 

Jawaban atau dugaan yang bersifat sementara tersebut mungkin saja benar 

namun mungkin juga salah, maka perlu dilakukan pengujian secara ilmiah. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

X1 

X2 

Y 

X2,Y 

X1,X2,Y 

X1,Y 
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1. Ada hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi pedagogik 

guru dengan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan kelas V SD 

Negeri Se-Kecamatan Pringsewu. 

2. Ada hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi kepribadian 

guru dengan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan kelas V SD 

Negeri Se-Kecamatan Pringsewu. 

3. Ada hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi pedagogik dan 

kompetensi kepribadian guru secara bersama-sama dengan prestasi belajar 

pendidikan kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode penelitian ex post facto 

korelasi. Sugiyono (2013: 7) bahwa penelitian ex post facto adalah suatu 

penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan 

kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan kejadian tersebut. Metode penelitian ex post facto dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu penelitian korelasi dan penelitian komparatif. 

Penelitian ini berfokus pada metode penelitian korelasi. Sukardi (2007: 166) 

bahwa metode penelitian korelasi adalah suatu metode penelitian yang 

melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan 

dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di masing-masing SD Negeri di Kecamatan 

Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung yang masih 

menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Terdiri dari 30 

SD Negeri yang ada di Kecamatan Pringsewu. 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 Februari sampai 6 Maret 2017, 

tahun pelajaran 2016/2017. Kegiatan penelitian antara lain: meminta izin, 

observasi, mengkonsultasikan jadwal, dan pelaksanaan penelitian. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah kegiatan yang ditempuh dalam 

penelitian. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memilih subjek penelitian yaitu guru pendidikan kewarganegaraan kelas V 

(30 guru) dan peserta didik kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu. 

Sedangkan subjek uji coba instrumen kuesioner yaitu 10 guru pendidikan 

kewarganegaraan kelas V dari 10 SD Negeri di Kecamatan Pringsewu, pada 

SD negeri yang memiliki dua rombongan belajar di setiap kelasnya (kelas: 

IA, IB; IIA, IIB; IIIA, IIIB; IVA, IVB; VA; VB, dan VIA, VIB). 

2. Menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpul data berupa angket. 

3. Menguji coba instrumen pengumpul data pada subjek uji coba intrumen. 

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

yang disusun valid dan reliabel atau tidak. 

5. Melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket yang valid 

dan reliabel kepada sampel penelitian. Sedangkan untuk mengetahui prestasi 

belajar pendidikan kewarganegaraan, dilakukan studi dokumentasi nilai ujian 

akhir semester ganjil dari guru pendidikan kewarganegaraan kelas V SD 

Negeri Se-Kecamatan Pringsewu. 

6. Menghitung data yang diperoleh dan menginterpretasi hasil perhitungan data. 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian sangat populer untuk menyebutkan suatu objek. 

Yusuf (2014: 144) menyatakan populasi merupakan keseluruhan atribut dapat 

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

pada penelitian ini adalah guru pendidikan kewarganegaraan kelas V SD 

Negeri Se-Kecamatan Pringsewu tahun pelajaran 2016/2017, berjumlah 40 

guru dari 30 SD Negeri di Kecamatan Pringsewu yang masih menerapkan 

KTSP. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel dalam bahasa sehari-hari berarti contoh benda yang diambil dari 

sejumlah benda atau yang mewakilinya. Sugiyono (2013: 118) 

mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yusuf (2014: 150) bahwa sampel adalah 

sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Peneliti 

dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling kuota. Riduwan (2009: 

62) bahwa sampling kuota ialah teknik penentuan sampel dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (jatah) yang dikehendaki atau 

pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

tertentu dari peneliti. Setiap SD diberikan jumlah (jatah) satu guru pendidikan 

kewarganegaraan kelas V dan nilai rata-rata mid dan ujian akhir semester 

ganjil peserta didik terendah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk 

menentukan sampel. Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

30 guru SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu. 
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E. Variabel Penelitian 

Suatu penelitian 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. 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). Terdapat 3 variabel yang dibagi menjadi 2 kategori dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini ada dua yaitu kompetensi 

pedagogik guru (X1) dan kompetensi kepribadian guru (X2). 

2. Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini yaitu prestasi belajar 

pendidikan kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu 

(Y). 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan objek penelitian saat 

pengumpulan data, maka variabel yang diuji dalam penelitian harus 

didefinisikan sejelas mungkin dalam bentuk definisi operasional. Definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Kompetensi Pedagogik Guru 

Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan guru dalam memahami 

peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, 
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mengevaluasi hasil belajar, dan melakukan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Data tentang 

kompetensi pedagogik guru didapat dari sebaran angket dengan 

menggunakan skala Likert tanpa pilihan jawaban netral. 

2. Kompetensi Kepribadian Guru 

Kompetensi kepribadian guru adalah kemampuan guru dalam bersikap secara 

mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, serta berakhlak mulia dan 

menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Saat pengolahan data yang 

pertama kali harus dilakukan adalah tabulasi data, lalu memberikan skor 

terhadap pernyataan yang ada pada angket. Adapun pemberian skor untuk 

tiap-tiap jawaban adalah: 

Tabel 2. Skor jawaban angket tentang kompetensi pedagogik dan 

kompetensi kepribadian guru. 

 

Bentuk pilihan jawaban  Skor 

Selalu 4 

Sering 3 

Kadang-kadang 2 

Tidak pernah 1 

Adopsi: Kasmadi dan Nia (2014: 76). 

 

3. Prestasi Belajar Peserta Didik 

Prestasi belajar merupakan hasil atau bukti usaha berupa nilai-nilai 

yang diberikan guru setelah seorang peserta didik mengikuti proses belajar 

mengajar dalam kurun waktu tertentu. Prestasi belajar peserta didik dalam 

penelitian ini menggunakan nilai ujian akhir semester ganjil peserta didik 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-

Kecamatan Pringsewu tahun pelajaran 2016/2017. 



34 
 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner atau angket merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian. Sugiyono (2013: 199) bahwa angket merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket 

ini diberikan kepada guru untuk memperoleh informasi mengenai kompetensi 

pedagogik dan kompetensi kepribadian guru sehingga dapat diketahui ada 

hubungan atau tidak kompetensi tersebut dengan prestasi belajar. Angket ini 

dibuat dengan skala Likert menurut teori Kasmadi dan Nia (2014: 76) yang 

mempunyai empat kemungkinan jawaban yang berjumlah genap ini 

dimaksud untuk menghindari kecenderungan responden bersikap ragu-ragu 

dan tidak mempunyai jawaban yang jelas. Peneliti mengajukan sebanyak 30 

item pada setiap kompetensi, hal tersebut sebagai bentuk antisipasi jika ada 

item yang tidak valid (Lampiran 2 halaman 80).  

2. Studi Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Arikunto (2013: 

201) bahwa studi dokumentasi adalah peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, legger, agenda, dan sebagainya. Data prestasi belajar 

peserta didik dalam penelitian ini berupa nilai ujian akhir semester ganjil 

kelas V mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tahun pelajaran 
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2016/2017 SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu yang diperoleh dari 

dokumentasi guru kelas V mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

 

H. Uji Persyaratan Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangan 

instrumen adalah masalah validitas. Sugiyono (2013: 173) menyatakan valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Validitas instrumen diuji menggunakan korelasi pearson 

product moment dengan rumus sebagai berikut. 

𝐫𝐱𝐲꞊
𝐧∑ 𝐗𝐘 − (∑ 𝐗)(∑ 𝐘)

√{𝐧. 𝚺 𝐗𝟐 − (𝚺 𝐗)𝟐} . {𝐧. 𝚺 𝐘𝟐 − (𝚺 𝐘)𝟐}
 

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien antara variabel X dan Y 

n = Jumlah sampel 

X = Skor item 

Y = Skor total 

Adopsi: Riduwan (2009: 138). 

 

 

Peneliti menggunakan bantuan program Statistical Product and Service 

Solutions (SPSS) versi 23 untuk mencari nilai koefisien antara variabel X1, 

X2 dan Y. Raharjo (2014: 1) menjelaskan langkah uji validitas menggunakan 

rumus korelasi pearson product moment sebagai berikut. 

a. Buka program SPSS 

b. Klik Variable View, di bagian pojok kiri bawah 

c. Isikan variabel pertama: pernyataan 1 

name  : ketik p1 

type  : pilih numeric 

width  : pilih 8 

decimal : pilih 0 

label   : ketikkan pernyataan 1 

value  : pilih none 

missing  : pilih none 
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columns : pilih 8 

align  : pilih center 

measure : pilih scale 

role  : pilih input 

d. Isikan variabel kedua: Pernyataan 2 dan seterusnya hingga variabel 

ketiga puluh dan terakhir total skor yang dalam uji ini mewakili 

variabel Y dengan hanya membedakan isian pada poin Name dan 

Label dengan menyesuaikan item pernyataan. Lalu, isi variabel ke 

tiga puluh satu total skor agar data tersebut dapat diuji.  

e. Klik Data View dan masukkan data skor angket ke setiap kolom 

variabel item pernyataan angket secara teratur sesuai urutan 

responden atau sampel. 

f. Selanjutnya pilih menu Analyze, kemudian pilih sub menu 

Correlate, lalu pilih Bivariate. 

g. Kemudian muncul kotak baru, dari kotak dialog Bivariate 

Correlations, masukkan semua variabel ke kotak Variables. Pada 

bagian Correlation Coefficients centang Pearson, pada bagian Test 

of Significance pilih Two-tailed. Centang Flag significant 

correlations. Klik OK untuk mengakhiri perintah, maka akan 

muncul output hasil nilai r untuk setiap item pernyataan angket. 

 

Distribusi/tabel r (terlampir) untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n. 

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. Reliabilitas instrumen diuji 

menggunakan korelasi alpha cronbach dengan rumus sebagai berikut. 

𝐫𝟏𝟏 = (
𝐧

𝐧 − 𝟏 
) (𝟏 −

𝚺𝛔𝐢

𝛔𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

) 

 

Keterangan: 

r11        = Koefisien reliabilitas instrumen 

Σσi      = Jumlah varians skor tiap item 

σtotal   = Varian total 

n          = Banyaknya soal 

Adopsi: Siregar (2013: 90). 
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Kemudian, untuk mencari nilai korelasi alpha cronbach (r11), peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS versi 23 dengan mengadopsi langkah 

uji reliabilitas menggunakan rumus korelasi alpha cronbach yang dijelaskan 

oleh Sujarweni (2015: 194-198) sebagai berikut. 

a. Pemasukan data ke SPSS 

1) Buka lembar kerja baru klik file  new  data. 

2) Menampilkan variable view untuk mempersiapkan pemasukan 

nama dan properti variabel. 

3) Isikan variabel pertama: pernyataan 1 

name : ketik p1 

type  : pilih numeric 

width : pilih 8 

decimal : pilih 0  

label  : ketikkan pernyataan 1 

value : pilih none 

missing : pilih none 

columns : pilih 8 

align : pilih center 

measure : pilih scale 

role  : pilih input 

4) Isikan variabel pertama maupun kedua: pernyataan 1 hingga 30 

dengan hanya membedakan isian pada poin name dan label 

dengan menyesuaikan item pernyataan. 

b. Mengisi data 

Setelah nama variabel didefinisikan, masuklah pada tampilan data 

view. Langkah selanjutnya adalah mengisi skor-skor di setiap 

variabel sesuai dengan urutan responden atau sampel. 

c. Mengolah data 

1) Klik menu analyze  scale  reliability analysis. 

2) Masukkan p1, p2, dan seterusnya hingga p30 (hanya pernyataan 

yang valid) ke kotak items. 

3) Klik statistic lalu beri tanda √ pada scale if item deleted. 

4) Klik continue  OK hingga muncul tabel bermuatkan nilai 

korelasi alpha cronbach. 

 

Kaidah keputusan dengan nilai tabel r (terlampir) product moment α = 0,05 

dan derajat kebebasan (dk) = n-1 sebagai berikut.   

Jika r11 > rtabel maka instrumen dikatakan reliabel, sedangkan 

Jika r11 < rtabel maka instrumen dinyatakan tidak reliabel. 
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3. Hasil Uji Persyaratan Instrumen 

Uji coba instrumen angket dilaksanakan pada tanggal 27-31 Januari 2017. 

Responden uji coba instrumen berjumlah 10 guru pendidikan 

kewarganegaraan kelas V SD Negeri di Kecamatan Pringsewu. Hasil uji coba 

instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas) dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen angket pada 

kompetensi pedagogik guru (X1). 

             
No. Item Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Diajukan Digunakan rhitung rtabel Keterangan r11 rtabel Keterangan 

1 1 0,799 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

2 2 0,778 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

3  0,429 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

4 3 0,790 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

5 4 0,797 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

6  0,401 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

7  0,061 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

8 5 0,756 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

9 6 0,777 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

10 7 0,845 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

11  0,341 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

12 8 0,796 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

13 9 0,870 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

14  0,517 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

15 10 0,770 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

16 11 0,817 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

17  0,597 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

18 12 0,828 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

19 13 0,787 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

20  0,204 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

21 14 0,787 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

22 15 0,831 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

23  0,797 0,632 Valid - - Tdk Diuji 

24 16 0,837 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

25 17 0,806 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

26  0,435 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

27 18 0,840 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

28 19 0,758 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

29  0,457 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

30 20 0,834 0,632 Valid 0,971 0,666 Reliabel 

Sumber: Hasil uji coba validitas dan reliabilitas instrumen angket pada 

kompetensi pedagogik guru. 

 



39 
 

Berdasarkan tabel 3 diperoleh bahwa pada kompetensi pedagogik guru (X1) 

dari 30 item pernyataan hanya 21 item yang valid (Lampiran 3 halaman 96). 

Item yang valid peneliti gunakan sebagai item penelitian yang diajukan 

kepada sampel penelitian, sedangkan item yang tidak valid tidak peneliti 

gunakan untuk item penelitian. Namun, item pernyataan yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini sebanyak 20 item, hal tersebut dipilih 

berdasarkan item dengan koefisien korelasi tertinggi di setiap indikator. 

Berdasarkan uji validitas instrumen, peneliti dapat mengetahui item-item 

yang peneliti gunakan. Namun, item-item tersebut belum tentu reliabel, oleh 

sebab itu perlu diuji reliabilitasnya. Hasil uji reliabilitas (Lampiran 3 halaman 

97) diperoleh koefisien korelasi (r11) pada kompetensi pedagogik guru (X1) 

sebesar 0,971 dengan dk = n-1 (10 - 1= 9) sebesar 0,666. Hal ini berarti r11 > 

rtabel dengan interpretasi bahwa instrumen reliabel. 

 

Tabel 4. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen angket pada 

kompetensi kepribadian guru (X2). 

 
No. Item Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Diajukan Digunakan rhitung rtabel Keterangan r11 rtabel Keterangan 

1 1 0,823 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 

2  0,297 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

3 2 0,773 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
4 3 0,809 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
5  0,533 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

6 4 0,772 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
7 5 0,825 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
8 6 0,834 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
9  0,231 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

10 7 0,816 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
11 8 0,814 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
12  0,771 0,632 Valid - - Tdk Diuji 

13 9 0,825 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
14 10 0,765 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
15  0,763 0,632 Valid - - Tdk Diuji 

16 11 0,799 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 

17  0,529 0,632 Tidak Valid - - Tdk Diuji 

18 12 0,805 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 

19  0,287 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 
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No. Item Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Diajukan Digunakan rhitung rtabel Keterangan r11 rtabel Keterangan 

20 13 0,889 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
21 14 0,851 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
22 15 0,867 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
23 16 0,753 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
24  0,324 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

25  0,489 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

26 17 0,866 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
27 18 0,807 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
28 19 0,818 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 
29  0,416 0,632 Tdk Valid - - Tdk Diuji 

30 20 0,796 0,632 Valid 0,973 0,666 Reliabel 

Sumber: Hasil uji coba validitas dan reliabilitas instrumen angket pada 

kompetensi kepribadian guru (X2). 

 

 

Berdasarkan tabel 4 diperoleh bahwa pada kompetensi kepribadian guru (X2) 

dari 30 item pernyataan hanya 22 item yang valid (Lampiran 3 halaman 96). 

Item yang valid peneliti gunakan sebagai item penelitian yang diajukan 

kepada sampel penelitian, sedangkan item yang tidak valid tidak peneliti 

gunakan untuk item penelitian. Namun, item pernyataan yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini sebanyak 20 item, hal tersebut dipilih 

berdasarkan item dengan koefisien korelasi tertinggi di setiap indikator. 

Selanjutnya, hasil uji reliabilitas (Lampiran 3 halaman 97) pada kompetensi 

kepribadian guru (X2) diperoleh koefisien korelasi (r11) 0,973 > rtabel 0,666 

jadi instrumen tersebut reliabel. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Peneliti menggunakan 

teknik kolmogorov-smirnov dengan bantuan program SPSS versi 23 untuk 
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uji normalitas dalam penelitian ini. Langkah-langkah uji normalitas yang 

diadopsi dari Sujarweni (2015: 53-55) sebagai berikut. 

1) Pemasukan data ke SPSS 

a) Buka lembar kerja baru dengan klik file  new  data. 

b) Menampilkan variable view untuk mempersiapkan pemasukan 

nama dan properti variabel. 

c) Ketik variabel pertama: X1 yang berlabel kompetensi 

pedagogik guru. 

d) Ketik variabel kedua: X2 yang berlabel kompetensi 

kepribadian guru. 

e) Ketik variabel ketiga: Y yang berlabel prestasi belajar 

pendidikan kewarganegaraan. 

2) Mengisi data 

Langkah selanjutnya adalah mengisi data skor kompetensi 

pedagogik guru, kompetensi kepribadian guru dan prestasi belajar 

pendidikan kewarganegaraan dari setiap responden atau sampel 

pada tampilan data view. 

3) Menyimpan data 

Data yang sudah dibuat selanjutnya disimpan dengan cara pilih 

menu file  save as lalu berikan nama file untuk data uji 

normalitas dan tempatkan file pada direktori yang dikehendaki. 

4) Mengolah data 

a) Klik analyze  non parametrik test  legacy dialogs 

1-sample K-S. 

b) Masukkan kompetensi pedagogik guru, kompetensi 

kepribadian guru dan prestasi belajar pendidikan 

kewarganegaraan pada kotak test variable list. 

c) Pada test distribution: pilih normal  OK. 

5) Setelah itu, akan muncul output data dan analisisnya.  

6) Menyimpan hasil output data. 

 

Kaidah keputusan dari uji normalitas adalah: 

Jika sig > 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan 

Jika sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terikat dan 

variabel bebas memiliki hubungan yang liniear atau tidak. Langkah-

langkah uji linieritas menggunakan bantuan program SPSS versi 23 yang 

diadopsi dari Gunawan (2013: 95) antara variabel X1 (kompetensi 
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pedagogik guru) dan X2 (kompetensi kepribadian guru) dengan variabel Y 

(prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan) adalah sebagai berikut. 

1) Entri data: masukkan data ke dalam lembar kerja SPSS dengan 

menggunakan nama variabel X1, X2, dan Y. Klik data view dan 

masukkan skor angket. 

2) Analisis: analisis dilakukan dengan cara memilih menu analyze 

 compare mean  means. 

3) Selanjutnya akan muncul kotak dialog uji linieritas, kemudian 

pindahkan Y ke variabel dependent, pindahkan X1 dan X2 ke 

variabel independent, pilih kotak option dan pilih test of linearity, 

lalu pilih continue, pilih options, lalu pilih test for linearity, pilih 

continue dan terakhir OK.  

 

Kaidah keputusan dari uji linieritas adalah: 

Jika sig > 0,05 artinya data berpola linier, dan 

Jika sig < 0,05 artinya data berpola tidak linier. 

 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis berfungsi untuk mencari makna hubungan antara variabel bebas 

dan variabel terikat. Pengujian hipotesis pertama dan kedua menggunakan 

korelasi pearson product moment. Pengujian hipotesis ketiga yaitu hubungan 

kompetensi pedagogik (X1) dan kompetensi kepribadian guru (X2) secara 

bersama-sama dengan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan (Y) 

digunakan korelasi ganda (multiple correlation) dengan rumus sebagai 

berikut. 

Ryx1.x2 =
ryx1 − ryx2 . rx1x2

√1 − r2x1x2 √1 − r2yx2

 

Keterangan:   

RyX1X2 = Korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama  

                    dengan variabel Y 

Ryx1 = Korelasi pearson product moment antara X1 dan Y 

Ryx2 = Korelasi pearson product moment antara X2 dan Y 

Rx1x2 = Korelasi pearson product moment antara X1 dan X2 

Adopsi: Sugiyono (2013: 266).  
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Sementara itu, untuk mengetahui tingkat hubungan antara ketiga variabel 

penelitian ini, maka perlu dikonsultasikan dengan tabel 5 tentang interpretasi 

koefisien korelasi (r) berikut. 

Tabel 5. Interpretasi koefisien korelasi nilai (r). 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Cukup Kuat 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

Adopsi: Riduwan (2014: 218). 

 

Setelah mengetahui koefisien korelasinya langkah selanjutnya adalah 

menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X1, X2, dan Y dengan rumus 

koefisien determinasi sebagai berikut. 

KP = r2 x 100% 
 

Keterangan: 

KP = Nilai koefisien determinasi 

r = Koefisien korelasi 

Adopsi: Riduwan (2009: 139). 

 

 

Kaidah keputusan dari uji hipotesis adalah jika rhitung > rtabel  artinya terdapat 

hubungan yang signifikan atau H0 ditolak dan Ha diterima. Sedangkan Jika 

rhitung <  rtabel artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan atau H0 diterima 

dan Ha ditolak. Selanjutnya, hipotesis statistik dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Ha : Ada hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi 

pedagogik guru dengan prestasi belajar pendidikan 

kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-Kecamatan 

Pringsewu. 
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 H0 : Tidak ada hubungan yang signifikan dan positif antara 

kompetensi pedagogik guru dengan prestasi belajar pendidikan 

kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-Kecamatan 

Pringsewu. 

2. Ha : Ada hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi 

kepribadian guru dengan prestasi belajar pendidikan 

kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-Kecamatan 

Pringsewu. 

 H0 : Tidak ada hubungan yang signifikan dan positif antara 

kompetensi kepribadian guru dengan prestasi belajar 

pendidikan kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-

Kecamatan Pringsewu. 

3. Ha : Ada hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi 

pedagogik dan kompetensi kepribadian guru secara bersama-

sama dengan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan 

kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu. 

 H0 : Tidak ada hubungan yang signifikan dan positif antara 

kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru 

secara bersama-sama dengan prestasi belajar pendidikan 

kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-Kecamatan 

Pringsewu. 

Atau dapat ditulis dengan: 

 

1. Ha : Ryx1 ≠ 0 2. Ha : Ryx2 ≠ 0 

 

3. Ha : Ryx1x2 ≠ 0 

 H0 : Ryx1 = 0  H0 : Ryx2 = 0  H0 : Ryx1x2 = 0 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan kompetensi 

pedagogik dan kompetensi kepribadian guru dengan prestasi belajar 

pendidikan kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Ada hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi pedagogik 

guru dengan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan kelas V SD 

Negeri Se-Kecamatan Pringsewu ditunjukkan dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,685 berada pada taraf “Kuat”. 

2. Ada hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi kepribadian 

guru dengan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan kelas V SD 

Negeri Se-Kecamatan Pringsewu ditunjukkan dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,813 berada pada taraf “Sangat Kuat”. 

3. Ada hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi pedagogik 

dan kompetensi kepribadian guru secara bersama-sama dengan prestasi 

belajar pendidikan kewarganegaraan kelas V SD Negeri Se-Kecamatan 

Pringsewu ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,815 berada 

pada taraf “Sangat Kuat”. 
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B. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran kepada 

pihak terkait guna perbaikan dalam dunia pendidikan. Berikut rekomendasi 

peneliti. 

1. Peserta Didik 

Peserta didik agar selalu antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, sehingga materi pembelajaran dapat dipahami dan 

dimengerti dengan mudah dan prestasi belajar menjadi meningkat. 

2. Guru 

Guru agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama yang 

berkaitan dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, serta 

sosial agar prestasi belajar peserta didik dapat meningkat.  

3. Pengelola Sekolah 

Pengelola sekolah agar dapat meningkatkan sarana maupun mutu 

pendidikan di SD Negeri Se-Kecamatan Pringsewu. Sekaligus secara 

berkelanjutan melaksanakan pembinaan agar kualitas kinerja dan 

kompetensi guru meningkat. 

4. Peneliti Lain 

Peneliti lain agar melakukan penelitian pada populasi yang lebih besar 

dan mencakup wilayah yang lebih luas. Selain itu, tambahkan atau 

kembangkan indikator-indikator yang sudah ada agar hasil penelitian 

mengenai kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru 

dengan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan semakin akurat. 
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