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HUBUNGAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PAI DENGAN
PRESTASI BELAJAR PADA MATA PELAJARAN PAI

(Studi Deskriptif pada Guru PAI di SMP Negeri Kota Indramayu)
Oleh: Fitri Yulianti

Abstrak
Masalah penelitian ini mengungkap tentang hubungan tingkat kompetensi pedagogik guru
PAI dengan prestasi belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan
mendeskripsikan tingkat kompetensi pedagogik guru PAI SMP Negeri di Kota
Indramayu.Tujuan lainnya untuk dapat mendeskripsikan tingkat prestasi belajar peserta didik
yang dilihat dari nilai rata-rata rapot semester I tahun pelajaran 2010-2011, dan menganalisis
hubungannya antara kompetensi pedagogik guru dengan prestasi belajar peserta didiknya.
Teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah
berbagai teori tentang kompetensi pedagogik, guru, pendidikan agama islam (PAI) dan
prestasi belajar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif–deskriptif dengan teknik analisis data
yang linear dengan rumus statistik korelasi product moment. Dilakukan secara kuantitatif
untuk dapat mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang telah
dikumpulkan melalui angket. Sedangkan secara deskriptif dimaksudkan untuk
menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang
diteliti. Teknik sampling diambil 15% dari jumlah populasi yang ada. Sehingga responden
yang terpilih sebanyak 30 orang yang tersebar di 10 sekolah. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan angket hasil pengembangan instrumen kompetensi pedagogik yang telah di
uji validasi oleh Agus Mohamad Solihin. Sebanyak 26 item pernyataan dinyatakan valid
dan dinyatakan reliabel, karena hasil ri > tabelrho yaitu 0,946 > 0,364.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru PAI di SMP Negeri
Kota Indramayu berada dalam kualifikasi tinggi atau berkategori baik berdasarkan dari
empat sub variabel pendukung kompetensi pedagogik, yaitu pemahaman peserta didik,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, menguasai evaluasi hasil pembelajaran, dan
pengembangan potensi peserta didik. Adapun tingkat pretasi belajar mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam (PAI) berkualifikasi cukup, dengan perolehan ketuntasan
pembelajaran. Sedangkan korelasi antara keduanya menunjukkan hubungan yang sangat kuat
yaitu sebesar 0,82. Sehingga menunjukkan adanya signifikansi antara kompetensi pedagogik
dengan prestasi belajar.

Kata Kunci : Kompetensi, Kompetensi Pedagogik, Guru, Pendidikan Agama Islam
(PAI), Penilaian Hasil Belajar dan Prestasi Belajar.

A. PENDAHULUAN

Citra guru dalam pandangan masyarakat semakin hari semakin menurun saja,
berbeda dengan apresiasi yang diberikan masyarakat dulu terhadap eksistensi dari
seorang guru. Pandangan umum masyarakat terhadap guru yang ada sekarang
menurut Usman (2009: 2) “bahwa siapa pun dapat menjadi guru asalkan ia
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berpengetahuan”. Pandangan tersebut telah mengusik dan seolah meniadakan
pengakuan bahwa guru merupakan pekerja profesi, selayaknya dokter, pilot,
arsitektur dan lainnya. Padahal dalam pendidikan, gurulah pemegang kunci yang
menjamin kualitas dari pendidikan, di samping faktor lainnya seperti, sarana-
prasarana, biaya, kurikulum yang baik, sistem pengelolaan dan pastinya peserta
didiknya sendiri.

Maka upaya pemerintah dalam mewujudkan kualitas dan eksistensi guru
sebagai pekerja profesional, mengaturnya dalam penetapan ketentuan berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang
Guru dan Dosen, yang dihimpun oleh Guza (2009: 7) yaitu “kompetensi guru
sebagaimana dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui
pendidikan profesi”.

Salah satu kompetensi wajib yang harus dimiliki seorang guru, yaitu
kompetensi pedagogik. Mulyasa (2009: 74) mengemukakan akan pentingnya
kompetensi pedagogik dalam penentu keberhasilan proses belajar, karena telah
menyentuh kegiatan pengelolaan pembelajaran peserta didik, yaitu:

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta
didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Banyaknya kasus pendidikan yang terangkat dan menjadi perbincanagan di
masyarakat, telah menjatuhkan nama guru sebagai tenaga profesi dan sebagai
seorang yang tidak berkemampuan pedagogis terhadap peserta didiknya, seperti
halnya di Indramayu. Dalam (Republika, 2011) disebutkan bahwa:

Ribuan guru di Kabupaten Indramayu hingga kini belum memiliki sertifikasi. Hal itu
menyusul keterbatasan kuota yang ditetapkan pemerintah pusat. Kasubag Perencanaan
dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Dahlan Al-Hasan, menyebutkan
jumlah guru di Kabupaten Indramayu mencapai sekitar 17 ribu orang. Para guru
tersebut berasal dari semua tingkatan, baik Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar
(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).Dari
jumlah tersebut, lanjut Dahlan, guru yang sudah melalui proses sertifikasi baru 3.964
orang. Adapun guru yang sudah sertifikasi itu terdiri dari 31 orang guru TK, 1.788
orang guru SD, 1.355 orang guru SMP, lima orang guru SLB, 516 orang guru SMA,
dan 269 orang guru SMK.

Kenyataan tentang rendahnya kompetensi pedagogik merupakan suatu
fenomena yang kini ada di masyarakat. Fenomena masalah tersebut apabila
didiamkan dan tidak dicari akar permasalahan beserta solusinya maka lambat laun
dunia pendidikan akan mengalami penurunan tingkat kualitas.
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Melihat permasalahan di atas, maka penting dilakukan penelitian secara
mendalam mengenai Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru PAI dengan Prestasi
Belajar pada mata pelajaran PAI. Penelitian ini bertujuan guna memperoleh
deskripsi mengenai tingkat kompetensi pedagogik, tingkat perolehan prestasi belajar
PAI dan hubungan diantara keduanya. Adapun permasalahan yang dimaksud
dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. (1) Bagaimanakan tingkat
kompetensi pedagogik Guru PAI di SMP Negeri Kota Indramayu? (2)
Bagaimanakan tingkat prestasi belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
(PAI) di SMP Negeri di Kota Indramayu? (3) Bagaimanakan hubungan antara
kompetensi pedagogik dengan prestasi belajar pada mata pelajaran PAI?

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Untuk mengetahui tingkat kompetensi
pedagogik guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP Negeri Kota Indramayu, (2)
Untuk mengetahui tingkat prestasi belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam (PAI) di SMP Negeri Kota Indramayu, (3) Untuk mengetahui hubungan antara
kompetensi pedagogik guru PAI dengan prestasi belajar pada mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam (PAI) SMP Negeri di Kota Indramayu.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Kompetensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 720), kompetensi berarti
“kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu”. Adapun
pemaparan yang mempertegas hakikat dari kompetensi guru itu oleh Sagala (2009:
23) sebagai “seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus
dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas
profesionalnya”. Tugas-tugas keprofesionalan seorang guru dalam kompetensinya
dijelaskan oleh Mulyasa (2009: 26) yaitu “mencakup penguasaan materi,
pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan
pribadi, dan profesionalisme”.

Kompetensi Pedagogik:
1. Kemampuan memahami

peserta didik
2. Kemampua melaksaakan

perancangan pembelajaran
3. Kemampuan mengevaluasi

pembelajaran
4. Kemampuan

mengembangkan potensi
peserta didik

Tingkat
Prestasi
Belajar
Peserta
Didik
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Jadi pengertian kompetensi dalam penelitian ini adalah suatu kemampuan
dalam pengetahuan, keterampilan, kreatifitas, perilaku yang dimiliki guru
Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menjalankan tugas keprofesionalannya
sebagai seorang pendidik di sekolah.

2. Tinjauan Kompetensi Pedagogik

Secara bahasa menurut Badudu (2009: 268) pedagogi berarti “ilmu tentang
pendidikan”. Pengertian kompetensi pedagogik yang dikutip dalam pasal 28 ayat
(3) pada Standar Nasional Pendidikan dari buku yang ditulis Mulyasa (2009: 74)
yaitu:

Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta
didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya.

Jadi pengertian kompetensi pedagogik dalam penelitian ini merupakan suatu
kemampuan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam melaksanakan pengelolaan
pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan mengembangkan
peserta didik untuk dapat mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

a. Komponen Kompetensi Pedagogik

Berdasarkan pemaparan kompetensi pedagogik yang dikutip dalam pasal 28
ayat (3) pada Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa terdapat empat
kemampuan wajib yang harus dikuasai guru dalam kompetensi pedagogiknya.
Adapun penjelasan dari tiap komponen kemampuan pedagogik menurut ketentuan di
atas yaitu sebagai berikut:

1) Pemahaman Terhadap Peserta Didik

Kemampuan ini meliputi empat hal yang harus dipahami guru, sebagaimana
yang dikemukakan oleh Mulyasa (2009: 79) “yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas,
cacat pisik, dan perkembangan kognitif”.

2) Perancangan dan Pelaksanaan Pembelajaran

Terdapat tiga macam kegiatan dalam perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran menurut Mulyasa (2009: 100), yaitu “identifikasi kebutuhan,
perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran”.
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3) Evaluasi Hasil Pembelajaran

Evaluasi hasil belajar memiliki berbagai macam jenisnya, seperti yang
disebutkan dalam (Mulyasa, 2009: 108) yaitu “penilaian kelas, tes kemampuan
dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, benchmarking, serta
penilaian program”.

4) Pengembangan Potensi Peserta Didik

Dalam mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya dapat dilakukan
dengan berbagai cara, seperti yang dijabarkan Mulyasa (2009: 111), yaitu “kegiatan
ekstra kulikuler (ekskul), pengayaan dan remidial, serta bimbingan dan konseling
(BK)”.

3. Tinjauan Pengertian Guru

Pengertian guru menurut Uno (2009: 15) menyebutkan bahwa “guru merupakan
profesi, yang berarti jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan
tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan”.

4. Tinjauan Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam di Sekolah menurut Syahidin (2005: 1) adalah “suatu
program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Islam melalui proses
pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas yang dikemas dalam bentuk mata
pelajaran dan diberi nama Pendidikan Agama Islam disingkat PAI”.

5. Tinjauan Pengertian Prestasi Belajar

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah “penguasaan
pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran,
lazimnya ditunjukkan dengan nilai yang diberikan guru”.
6. Tinjauan Pengertian Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar pada penelitian di sini dilihat dari hasil nilai rapot siswa
pada pelajaran PAI, yang ditafsirkan dari nilai ketuntasan minimum sebesar 75 dan
diterjemahkan pula melalui rentang angka dalam kategorisasi yang sudah baku di
Indonesia. Adapun kriterium penafsiran sebuah nilai dalam kategorisasinya diambil
dari sumber (UT, 2001: 144) yaitu sebagai berikut:
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Kriterium Penafsiran Nilai
Rentang Kategori
0-69,99 Kurang (D)

70,00 – 79,00 Cukup (C)
80,00 – 89,99 Baik (B)
90,00 – 100 Baik Sekali (A)

C. METODE PENELITIAN

Pemakaian metode yang digunakan dalam penelitian merupakan suatu hal yang
penting, karena dengan adanya metode penelitianlah yang mempermudah peneliti
dalam melakukan langkah-langkah yang tepat pada penelitiannya, sehingga
permasalahan yang ditelitinya pun dapat terpecahkan dan ditemukan solusinya.
Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk
melukiskan suatu kondisi apa adanya pada saat penelitian dilakukan kemudian
dianalisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu
pendekatan yang memungkinkan dilakukan pencatatan dan analisis data hasil
penelitian secara matematis menggunakan perhitungan statistik.

Penelitian ini mengikuti alur penelitian ilmiah dengan langkah-langkah sebagai
berikut :

1. Penyusunan Pengembangan Instrumen

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan merupakan pengembangan
instrumen kompetensi pedagogik yang telah di uji validasi oleh Agus Mohamad
Solihin: Pengembangan Instrumen Kompetensi Pedagogik Guru, Tesis. Bandung:
Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, 2007. Penelitian ini adalah
penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan indikator
kompetensi pedagogik guru dan mengembangkan perangkat tes kompetensi
pedagogik guru yang valid dan reliabel. Penelitian ini adalah penelitian
pengembangan dengan model pengembangan konseptual dan prosedural.

2. Teknik Pengumpulan Data
a. Angket

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
mengetahui tingkat kompetensi pedagogik Guru PAI di SMP Negeri Kota
Indramayu, dengan menggunakan angket.

b. Observasi Nonpartisipan
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Teknik observasi di sini tidak hanya mengamati personal dari respondennya
saja, tetapi lingkungan lain sebagi pendukung data penelitian. Dalam penelitian ini
dilakukan teknik observasi nonpartisipan. Adapun teknis pengamatan dalam
observasi nonpartisipan itu menurut Sugiyono (2010: 204) adalah “peneliti tidak
terlibat dan hanya sebagi pengamat independen”.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yang penulis maksud disini adalah mengutip berbagai
informasi yang terdapat baik dalam buku-buku, jurnal, majalah dan surat kabar
lainnya untuk menggali konsep dan teori dasar yang ingin dicantumkan dalam
penelitian ini, yaitu tentang teori kompetens pedagogik, guru, Pendidikan Agama
Islam (PAI), dan prestasi belajar.

d. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilakukan penulis dalam penelitian tentang hubungan
kompetensi pedagogik dengan prestasi belajar peserta didik pada pelajaran PAI,
adalah teknik pengumpulan data pada variabel prestasi belajar peserta didik.

3. Analisis Data
a. Analisis Deskriptif Kompetensi Pedagogik Guru PAI

Dalam menjawab deskriptif tentang tingkat kompetensi pedagogik guru PAI di
SMP Negeri Kota Indramayu menggunakan analisis data parsial. Adapun
penjelasan dari analisis data tersebut yaitu sebagi berikut. Analisis parsial ini
dimaksudkan untuk menguji dan menghitung masing-masing variabel secara
terpisah.

b. Analisis Deskriptif Prestasi Belajar Peserta Didik

Analisis deskriptif prestasi belajar dilakukan sesuai dengan kriterium nilai
minimum ketuntasan yaitu 75, dan penafsiran kategori penilaian sebuah nilai
sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

Rentang Kategori
0-69,99 Kurang (D)

70,00 – 79,00 Cukup (C)
80,00 – 89,99 Baik (B)
90,00 – 100 Baik Sekali (A)
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c. Analisis Hubungan Kompetensi Pedagogik (X) dan Prestasi Belajar (Y)

Dalam proses analisis hubungan antara kompetensi pedagogik dengan prestasi
belajar, menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Uji normalitas data tiap variabel
Dalam pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui penyebaran dari
distribusi data, apakah menyebarnya secara normal atau tidak. Uji normalitas pada
penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Uji Liliefors.
2) Analisis Korelasional
a) Menguji linearitas regresi data dari kedua variabel

Rumus persamaan regresi liniar: (Nurhasan, 2008: 110)

b) Uji Koefisien Korelasi
(1) Jika variabel di atas regresinya linier, maka rumus yang digunakan adalah

rumus koefisien korelasi product moment, yaitu bisa melalui rumus di
bawah:

=ݎ
∑XଵYଵ

ඥ(∑Xଵ
ଶ)(∑Yଵ

ଶ)
(Sugiyono, 2010: 255)

(2) Jika regresi variabelnya tidak linier, maka menggunakan statistik
nonparametrik yang salah satu rumusnya menggunakan koefisien korelasi
rank spearman atau disebut sebagai teknik korelasi dengan rangking, yaitu:

c) Uji Hipotesis

=ݐ
√ିଶ

√ଵିమ
(Sugiyono, 2010: 257)

d) Analisis Pengaruh
Untuk uji pengaruh variabel X terhadap variabel Y digunakan langkah-

langkah sebagai berikut:
1) Menetapkan derajat tidak adanya korelasi dengan rumus koefisien alienasi:

k = √1 − ଶݎ (Sudjana, 1996: 369)
2) Menetapkan indeks efisiensi ramalan dengan rumus:

E = 100 ( 1 - k ) (Sudjana, 1996: 369)

bxay ˆ

)1(

6
1

2

2






NN

D




Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru PAI...

Jurnal Tarbawi Vol. 1 No. 2 Juni 2012

D. HASIL PENELITIAN
1. Deskriptif Tingkat Kompetensi Pedagogik
Berdasarkan hasil pengumpulan data berupa kuesioner/angket kompetensi
pedagogik, yang menjabarkan pernyataan dalam sub variabel dari kompetensinya,
diperoleh data yaitu sebagai berikut.

Tabel Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam

NO SUB VARIABEL

1
Pemahaman Terhadap Peserta
Didik

2
Perancangan dan Pelaksanaan
Pembelajaran

3
Menguasai Evaluasi Hasil
Pembelajaran

4
Pengembangan potensi peserta
didik

Variabel Kompetensi Pedagogik
Guru PAI SMP N Kota Indramayu

Berdasarkan pengelompokkan sub variabel pendukung variabel kompetensi
pedagogik di atas, akan digambarkan pula kualifikasi kompetensi pedagogiknya
berdasarkan sub variabel pendukungnya lewat grafik kompetensi pedagogik dalam
gambar:

Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui
pembahasan analisis dari tingkat kompetensi pedagogik guru PAI di SMP Negeri
Kota Indramayu berada pada kategori tinggi.

2. Deskriptif Tingkat Prestasi Belajar
Maka berdasarkan hasil penelitian secara kualitas dari 10 sekolah yang

tersebar di Kota Indramayu, diperoleh nilai rata
agama Islam sebesar 79, nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai mat
berada pada rentang 70,00 – 79,00. Maka secara kualitas, tingkat prestasi belajar

3.4

3.6

3.8

4

Sub Variabel
1

Sub Variabel
2

Sub Variabel
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Deskriptif Tingkat Kompetensi Pedagogik
Berdasarkan hasil pengumpulan data berupa kuesioner/angket kompetensi
pedagogik, yang menjabarkan pernyataan dalam sub variabel dari kompetensinya,

Tabel Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam
NILAI RATA-

RATA
KUALIFIKASI

Pemahaman Terhadap Peserta
3,95 Tinggi

Perancangan dan Pelaksanaan
3,94 Tinggi

3,71 Tinggi

Pengembangan potensi peserta
3,69 Tinggi

Guru PAI SMP N Kota Indramayu
3,82 Tinggi /Kompeten

Berdasarkan pengelompokkan sub variabel pendukung variabel kompetensi
pedagogik di atas, akan digambarkan pula kualifikasi kompetensi pedagogiknya

pendukungnya lewat grafik kompetensi pedagogik dalam

Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui
pembahasan analisis dari tingkat kompetensi pedagogik guru PAI di SMP Negeri
Kota Indramayu berada pada kategori tinggi.

Deskriptif Tingkat Prestasi Belajar
Maka berdasarkan hasil penelitian secara kualitas dari 10 sekolah yang

tersebar di Kota Indramayu, diperoleh nilai rata-rata mata pelajaran pendidikan
agama Islam sebesar 79, nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai mata pelajaran PAI

Maka secara kualitas, tingkat prestasi belajar

Sub Variabel
3

Sub Variabel
4

Kompetensi
Pedagogik
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peserta didik dalam mata pelajaran PAI berdasarkan posisi rentang nilainya berada
dalam kategori cukup.

Adapun secara kuantitas, nilai rata-rata mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam (PAI) yang berasal dari 30 Guru PAI, diperoleh sebanyak 15 Guru PAI atau
(50%) nilai rata-rata peserta didiknya pada mata pelajaran PAI berada pada rentang
nilai 70,00 – 79,00, dan sisanya sebanyak 15 Guru PAI atau (50%) nilai rata-rata
peserta didiknya pada mata pelajaran PAI berada dalam rentang nilai antara 80,00 –
89,99. Hal ini menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan responden,
menghasilkan kategori yang seimbang jumlahnya pada kategori cukup dan kategori
baik. Maka penafsiran tingkat prestasi belajar secara kualitas berkualifikasi cukup,
adapun secara kuantitas perolehannya berada pada dua kategori dengan jumlah yang
sama yaitu kategori cukup dan kategori sedang.

Sehingga tingkat prestasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP Negeri Kota Indramayu berada dalam
kategori cukup dan pembelajarannya telah memenuhi nilai ideal yang ditentukan
(pembelajarannya tuntas).

3. Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru PAI dengan Prestasi Belajar
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat keterkaitan atau

hubungan antara kompetensi pedagogik terhadap prestasi belajar peserta didiknya
berada pada tingkat yang sangat kuat. Diketahui terdapatnya suatu korelasi antara
kompetensi pedagogik dengan prestasi belajar, terlebih dahulu melewati tahapan
pengujian datanya dulu. Pengujian yang pertama adalah uji normalitas data, hal ini
dilakukan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data yang ada dalam kondisi
normal atau tidak. Berdasarkan hasil pengujian dengan pendekatan uji liliefors,
diketahui bahwa hasil uji data angket kompetensi pedagogik dan hasil nilai prestasi
belajar dalam distribusi normal, maka dilanjutkan uji persamaan regresi. Uji
persamaan regresi memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi
pedagogik terhadap prestasi belajar sehingga diketahui hubungan fungsional
diantara keduanya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa regresi yang
dihasilkan bersifat linier maka langsung diuji korelasi. Dalam pengujian korelasi
menunjukkan perolehan hasil sebesar 0,82. Hal tersebut menyatakan bahwa
kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi peserta didiknya memiliki hubungan
yang sangat kuat.
Hal ini dipertegas dengan hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi

pedagogik memiliki signifikansi terhadap mutu pencapaian prestasi peserta didik.
Maka adanya kualitas prestasi belajar peserta didik, menurut tingkat kontribusi yang
diberikan oleh kompetensi pedagogik berdasarkan hasil penelitian yaitu sebesar
42,8%. Itu berarti tingkat kontribusi yang diberikan kompetensi pedagogik terhadap
mutu prestasi belajar peserta didik, memberikan dukungan hampir setengah dari
kontribusi faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat prestasi belajar.
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E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara kompetensi pedagogik guru PAI di
SMP Negeri Kota Indramayu dengan prestasi belajar peserta didiknya. Jadi semakin
tinggi tingkat kompetensi pedagogik seorang guru PAI di SMP Negeri Kota
Indramayu, maka akan membuat semakin tinggi pula tingkat prestasi belajar yang
diperoleh peserta didiknya.
2. Kesimpulan Khusus

Berdasarkan kesimpulan umum di atas, maka dapat diketahui kesimpulan
khusus berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Tingkat
kompetensi pedagogik guru PAI di SMP Negeri Kota Indramayu berada pada
tingkat yang tinggi/kompeten. Hal ini dilihat berdasarkan kemampuan dari
pemahaman terhadap peserta didik yang kompeten, kemampuan dalam pelaksanaan
perancangan dalam pembelajaran yang kompeten, kemampuan mengevaluasi hasil
pembelajaran yang kompeten, dan kemampuan mengembangkan potensi dari peserta
didiknya yang telah kompeten.

Adapun tingkat prestasi belajar peserta didik pada SMP Negeri di Kota
Indramayu, secara keseluruhan telah tuntas bila dilihat berdasarkan kriteria
ketuntasan dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Umum. Dalam
kualitasnya, nilai prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam di SMP Negeri Kota Indramayu menurut kategorisasi penilaian berada
pada kategori cukup.

Sedangkan hubungan antara keduanya menunjukkan adanya keterkaitan yang
sangat tinggi/signifikan antara kompetensi pedagogik guru PAI di SMP Negeri Kota
Indramayu dengan prestasi belajar peserta didiknya. Sehingga kualitas tingkat
kompetensi pedagogik guru PAI yang telah kompeten tersebut, berpengaruh pada
baiknya nilai prestasi belajar yang diperoleh peserta didiknya. Maka kompetensi
pedagogik guru PAI mempengaruhi nilai prestasi peserta didik pada mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Kota Indramayu.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka disampaikan
Saran yang di tujukan kepada pembuat kebijakan/keputusan, para pengguna hasil
penelitian, dan peneliti berikutnya yang berkaitan dalam penelitian tentang
hubungan kompetensi pedagogik guru PAI dengan prestasi belajar sebagai berikut.
1. Saran bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

Dalam persoalan seleksi calon guru PAI Negeri dilakukan secara obyektif,
transparansi, dan tepat dalam melihat sisi kemampuan khususnya pada sisi
kepedagogisannya. Hal tersebut di tunjang pula dengan strata pendidikannya yang
sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, kualitas dalam mengajar, kemampuan
mengevaluasi, kemampuan memahami sekaligus mengoptimalkan potensi peserta
didik dan kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran.
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2. Saran bagi Kepala Sekolah SMP Negeri di Kota Indramayu
Dalam pembelajaran pada guru PAI agar dioptimalkan penilaian kinerja Guru

PAI secara berkelanjutan. Penilaian ini dimaksudkan untuk meningkatkan, memacu,
dan membangkitkan etos kerja guru PAI dalam pembelajaran, agar diperoleh nilai
prestasi belajar peserta didiknya yang berkualitas.

3. Saran bagi Guru PAI SMP Negeri di Kota Indramayu
Bagi Guru PAI untuk tidak bosan untuk terus menggali kemampuan

kepedagogisannya dalam pembelajaran, dengan mengikuti workshop, kumpulan
(Musyawarah Guru Mata Pelajaran) MGMP PAI, mengikuti pendidikan dan latihan
(Diklat) terutama bagi guru PAI yang baru diangkat, atau guru PAI honorer agar
menambah wawasan sekaligus pengalaman pembelajaran.

4. Saran bagi peneliti selanjutnya
Terakhir ditujukan kepada peneliti lebih lanjut, yang hendak meneliti perihal

hubungan kompetensi pedagogik dengan prestasi belajar. Dalam hal ini, penulis
merasa belum mencapai tujuan optimal sebagaimana yang diharapkan, karena masih
banyak kekurangan/kelemahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu disarankan agar
diadakan penelitian yang sama pada SMP Swasta di Kabupaten Indramayu sebagai
pembanding dalam penelitian di SMP Negeri yang telah dilakukan dan perlu adanya
penelitian yang sama di daerah yang berbeda sebagai pembanding adanya keterujian
terhadap hasil penelitian.
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