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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Data Umum Tentang Madrasah 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah 

MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal didirikan oleh pimpinan cabang 

Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten Kendal, yang semula bernama 

PGANU 4 Tahun yang didirikan tahun 1954/1955. Kemudian pada tahun 1972 

didirikan PGANU 6 Tahun Al-Hidayah. Berdasarkan keputusan Menteri Agama 

tahun 1977, untuk PGA swasta dirubah menjadi Madrasah Aliyah dan 

Tsanawiyah. Maka PGANU 6 Tahun Al-Hidayah Kendal dirubah menjadi MA 

Al-Hidayah dan MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal. 

MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang 

Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten Kendal. Adapun Lembaga 

Pendidikan Ma’arif itu sendiri secara Nasional didirikan pada tanggal 7 Februari 

1961. Sedangkan kepengurusan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif 

Kabupaten Kendal disahkan oleh Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif 

yang terakhir dengan keputusan No. PP/087/I-A/SK/IV/1993 tanggal 13 April 

1993 diketahui oleh Drs. H. Asro’o Tohir. 

Untuk mengurusi kegiatan madrasah sehari-hari pada tiap sekolah 

/madrasah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif dibentuk 

pengurus sekolah/madrasah yang bertugas untuk: 

a. Mengatur pengadaan/pengelolaan sarana/prasarana madrasah 

b. Mengesahkan program kerja tahunan sekolah/madrasah termasuk rencana 

anggaran pendapatan dan belanja madrasah 

c. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepala sekolah/madrasah 

d. Mengusulkan pengangkatan/pemberhentian kepala sekolah/madrasah. 

Untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar pada tiap 

sekolah/madrasah Lembaga Pendidikan Ma’arif ditunjuk seorang sebagai kepala 

sekolah/madrasah. Secara kronologis personil yang ditugasi sebagai kepala 
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sekolah/madrasah sejak PGA–MA−sampai MTs, telah terjadi 12 periode 

pergantian personil. Dan Kepala Madrasah periode ke-12 yang saat ini menjabat 

adalah Bapak Sukhamdan, S.Pd sejak tanggal 27 Februari 2003 sampai sekarang. 

2. Letak Geografis Madrasah 

MTs Nu 03 Al-Hidayah Kendal beralamat di Jalan Utara Masjid Agung 

Kendal, Desa Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. MTs NU 03 Al-

Hidayah Kendal memiliki luas tanah 490 m2 di bagian barat, dan 490 m2 di bagian 

timur. Pada bagian timur, masih berada di dalam kompleks Masjid Agung Kendal. 

Dan pada bagian barat, berdiri pula MI Pekauman Kendal. Sebelah Selatan 

berbatasan langsung dengan jalan raya, dan sebelah utara terdapat pemukiman 

warga. 

3. Visi dan Misi 

Visi merupakan tujuan dan sebuah lembaga untuk mengarahkan dan 

menjadi tolak ukur keberhasilan yang ingin dicapai. MTs NU 03 Al-Hidayah 

Kendal mempunyai visi yaitu “Mewujudkan lulusan yang terampil hidup, 

bertumpu pada IMTAQ dan IPTEK serta berakhlakul Karimah. Dan untuk 

mempertegas visi tersebut, dijelaskan dalam misi yaitu “Menyelenggarakan 

pendidikan yang berkualitas, baik akademik maupun non akademik yang 

bertumpu pada IMTAQ dan IPTEK serta berakhlakul karimah dalam rangka 

mewujudkan pribadi muslim yang tangguh dan mandiri. 

Selain visi dan misi tersebut, MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal juga 

memiliki tujuan pendidikan antara lain: 

a. Mampu menjadi pribadi yang memiliki IMTAQ dan IPTEK serta berbudi 

pekerti luhur serta berakhlakul karimah 

b. Mengembangkan bakat dan keterampilan untuk menumbuhkan kemandirian 

c. Mewujudkan keterampilan yang berhubungan dengan orang lain 

d. Menumbuhkan penguasaan agama untuk mewujudkan IMTAQ sehingga 

terampil beribadah 

e. Menumbuhkan penguasaan Sains dan Teknologi untuk mewujudkan IPTEK 

f. Mewujudkan kebersamaan, kekeluargaan, dan kedamaian 

g. Mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak 



44 

 

h. Unggul dalam prestasi akademik maupun non akademik 

i. Menjadi kader NU yang berkualitas. 

4. Sarana dan Prasarana 

MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal memiliki beberapa sarana dan prasarana 

yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, antara lain: 

Tabel 1 

Sarana Prasarana MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal 

No Sarana Prasarana Jumlah 

1 Ruang Kelas VII 3 Ruang 

2 Ruang Kelas VIII 2 Ruang 

3 Ruang Kelas IX 3 Ruang 

4 Kantor Kepala 1 Ruang 

5 Kantor Guru 1 Ruang 

6 Kantor TU 1 Ruang 

7 Perpustakaan 1 Ruang 

8 Lab. Komputer 1 Ruang 

9 Lab. IPA 1 Ruang 

10 Ruang OSIS 1 Ruang 

 

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Data Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Mengajar Guru IPA 

Terpadu Siswa Kelas VII MTs NU 03 Al Hidayah Kendal Tahun Ajaran 

2011/2012 

Data persepsi siswa kelas VII tentang keterampilan mengajar guru IPA 

Terpadu, didapatkan dengan menggunakan angket berisi 20 item soal yang disebar 

kepada 92 responden. Hasil angket persepsi siswa tentang keterampilan mengajar 

guru IPA Terpadu dapat dilihat pada tabel 2. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, langkah selanjutnya adalah 

mendeskripsikan data yang ada, yaitu mencari rata-rata dan kualitas variabel 

persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru IPA Terpadu (variabel X). 
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a. Mencari Jumlah Interval 

K = 1 + 3,3 log N 

  = 1 + 3,3 log 92 

  = 1 + 3,3 x 1,96 

  = 1 + 6,48 

 = 7,48 (dibulatkan menjadi 8) 

b. Mencari Range (R) 

R = H – L 

  = Data terbesar – Data terkecil 

  = 88 – 65  

  = 23 

c. Menentukan Kelas Interval (i) 

i  = �����
���	�ℎ	������	 

   = 238  

    = 2,875 (dibulatkan menjadi 3) 

 
Tabel 2.1 

Data Frekuensi Variabel X 

Kelas Interval Frekuensi 
65-67 5 

68-70 8 

71-73 12 

74-76 22 

77-79 24 

80-82 12 

83-85 5 

86-88 4 

JUMLAH 92 
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Gambar 1. Histogram Data Frekuensi Variabel X 

 

d. Mencari Mean  dan Standar Deviasi (�) Variabel X 

Tabel 2.2 
Distribusi Frekuensi Skor Mean Variabel X 

Kelas Interval F Xi FXi F(Xi-�)2 

65-67 5 66 330 457,4669 

68-70 8 69 552 344,8166 

71-73 12 72 864 152,5293 

74-76 22 75 1650 7,028355 

77-79 24 76 1824 4,536862 

80-82 12 81 972 354,4423 

83-85 5 84 420 355,7278 

86-88 4 85 340 356,0605 

JUMLAH 92  6952 2032,609 
 

  

Mean (�) = ∑������ 	 
 = 695292  

 = 75,56 
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Keterangan : 

F   = Frekuensi nilai  

Xi  = Nilai tengah 

Fxi = Jumlah perkalian antara F dengan Xi 

 
Standar Deviasi Variabel X 

 �	= �∑F�Xi−��2
�−1  

= �$%&$,(%)
)*  

= √22,33636 

= 4,73 

 
e. Menentukan kualitas Variabel 

Kualitas _ariable dapat ditentukan dengan rumus: 

M + 1,5 SD = 75,56 + (1,5) (4,73) = 82,65 

M + 0,5 SD = 75,56 + (0,5) (4,73) = 77,93 

M – 0,5 SD = 75,56 – (0,5) (4,73) = 73,20 

M – 1,5 SD = 75,56 – (1,5) (4,73) = 68,48  

 

Tabel 2.3 

Kualitas Variabel X ( Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Mengajar Guru 

IPA Terpadu) 

Rata-Rata Interval Kualitas Kriteria 

75,56 

83 Ke atas Sangat Baik 

Sedang 

78 – 82 Baik 

73 – 77 Sedang 

69 – 72 Kurang 

68 Ke bawah Sangat Kurang 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa persepsi siswa tentang 

keterampilan mengajar guru IPA Terpadu termasuk dalam kategori sedang, yaitu 

berada pada interval nilai 73 – 77 dengan nilai rata-rata 75,56. 
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Data mengenai gambaran umum tiap indikator variabel X dapat dilihat 

pada tabel 2.4. 

 

Gambar 1.1  

Histogram Gambaran Umum Tiap Indikator Variabel X 

Dari tabel dan histogram tersebut dapat dilihat bahwa keterampilan 

mengajar guru yang paling dominan adalah keterampilan guru dalam bertanya. 

Dari dua item pernyataan yang diajukan kepada responden, prosentase jawaban 

yang diperoleh dari seluruh responden yaitu sebesar 84,89% menyatakan bahwa 

guru menguasai keterampilan dalam bertanya. Artinya, secara keseluruhan siswa 

mempunyai persepsi yang baik tentang keterampilan mengajar guru dalam 

bertanya. Kemudian disusul dengan keterampilan guru dalam menjelaskan, 

memperoleh prosentase jawaban dari seluruh responden yaitu sebesar 79,35% 

menyatakan bahwa guru menguasai keterampilan dalam menjelaskan. Kemudian 

keterampilan guru dalam membuka dan menutup pelajaran memperoleh 

prosentase jawaban sebesar 77,54%, keterampilan guru dalam mengelola kelas 

memperoleh prosentase jawaban sebesar 76,60%, keterampilan guru dalam 

mengadakan variasi memperoleh prosentase jawaban sebesar 75,33%, 

keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil memperoleh 

prosentase jawaban sebesar 74,90%, keterampilan guru dalam mengajar kelompok 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

P
E
R
S
E
N
T
A
S
E 

JENIS KETERAMPILAN GURU 



49 

 

kecil dan perorangan memperoleh prosentase jawaban sebesar 73,62%, dan 

keterampilan guru dalam memberikan penguatan memperoleh prosentase jawaban 

sebesar 61,30%. 

 

2. Data Tentang Hasil Belajar IPA Terpadu Siswa Kelas VII di MTs NU 03 

Al Hidayah Kendal Tahun Ajaran 2011/2012 

Data tentang hasil belajar IPA Terpadu siswa kelas VII diperoleh dari 

nilai ulangan harian siswa kelas VII mata pelajaran IPA Terpadu pada semester ke 

dua, yang dapat dilihat pada tabel 3. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, langkah selanjutnya adalah 

mendeskripsikan data yang ada, yaitu mencari rata-rata dan kualitas variabel hasil 

belajar IPA Terpadu siswa kelas VII (variabel Y). 

a. Mencari Jumlah Interval 

K = 1 + 3,3 log N 

 = 1 + 3,3 log 92 

 = 1 + 3,3 x 1,96 

 = 1 + 6,5 

 = 7,48 (dibulatkan menjadi 8) 

b. Mencari Range (R) 

R = H – L 

 = 93 – 60 

 = 33 

c. Menentukan Kelas Interval 

i  = �����
���	�ℎ	������	 

   = 338  

   = 4,125 (dibulatkan menjadi 5) 
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Tabel 3.1 

Data Frekuensi Variabel Y 

No Interval Frekuensi 

1 56 – 60 22 

2 61 – 65 39 

3 66 – 70 12 

4 71 – 75 10 

5 76 – 80 4 

6 81 – 85 4 

7 86 – 90 0 

8 91 – 95 1 

 JUMLAH 92 

 

 

 

 

Gambar 2. Histogram Data Frekuensi Variabel Y 
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d. Mencari Mean  dan Standar Deviasi (�) Variabel Y 

Tabel 3.2 

Distribusi Frekuensi Skor Mean Variabel Y 

Kelas Interval F Yi FYi F(Yi-,)2 

56 – 60 22 58 1276 1205,37 

61 – 65 39 63 2457 225,015 

66 – 70 12 68 816 80,995 

71 – 75 10 73 730 577,296 

76 – 80 4 78 312 634,838 

81 – 85 4 83 332 1238,758 

86 – 90 0 88 0 0 

91 – 95 1 94 94 817,85 

JUMLAH 92  6017 4780,122 

 

 

Mean (,) = 
∑�-./�

0  

  = 
(%*1
)$  

  = 65,402 

Keterangan : 

F   = Frekuensi nilai  

Yi  = Nilai tengah 

FYi  = Jumlah perkalian antara F dengan Yi 

Standar Deviasi Variabel Y 

 �	 = �∑F�Yi−,�2
�−1   

 =�4780,122
91  

 = 652,53 

 = 7,25 

 



52 

 

e. Menentukan kualitas Variabel 

Kualitas variabel dapat ditentukan dengan rumus: 

M + 1,5 SD = 65,402 + (1,5) (7,25) = 76,277 

M + 0,5 SD = 65,402 + (0,5) (7,25) = 69,027 

M – 0,5 SD = 65,402 – (0,5) (7,25) = 61,777 

M – 1,5 SD = 65,402 – (1,5) (7,25) = 54,527 

 

Tabel 3.3 

Kualitas Variabel Y ( Hasil Belajar IPA Terpadu Siswa Kelas VII) 

Rata-Rata Interval Kualitas Kriteria 

65,402 

76 Ke atas Sangat Baik 

Sedang 

71 – 75 Baik 

63 – 70 Sedang 

55 – 62 Kurang 

54 Ke bawah Sangat Kurang 

 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hasil belajar IPA Terpadu 

siswa kelas VII termasuk dalam kategori sedang, yaitu berada pada interval nilai 

63 – 70 dengan nilai rata-rata 65,402. 

 

C. Analisis Uji Hipotesis 

Analisis uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang 

diajukan pada penelitian ini. Hipotesis yang diajukan yaitu: “Terdapat korelasi 

yang positif dan signifikan antara Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Mengajar 

Guru dan Hasil belajar IPA Terpadu Siswa Kelas VII MTs NU 03 Al-Hidayah 

Kendal Tahun Ajaran 2011/2012”. Artinya semakin baik persepsi siswa maka 

semakin baik pula hasil belajar IPA Terpadu siswa Kelas VII MTs NU 03 Al-

Hidayah Kendal tahun ajaran 2011/2012. Untuk menguji hipotesis tersebut 

digunakan teknik analisis data Product Moment. 

 Apabila nilai thitung (th) yang diperoleh lebih besar atau sama dengan nilai 

ttabel (tt) maka Hipotesis diterima, sehingga ada hubungan yang signifikan antara 
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persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan hasil belajar IPA Terpadu 

siswa Kelas VII MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal Tahun Ajaran 2011/2012. 

Sedangkan apabila thitung (th) yang diperoleh lebih kecil dari nilai ttabel (tt) 

maka Hipotesis ditolak, sehingga tidak ada hubungan antara Persepsi siswa 

tentang keterampilan mengajar guru dan hasil belajar IPA Terpadu siswa kelas 

VII MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal Tahun Ajaran 2011/2012. 

Hipotesis tersebut dapat dibuktikan menggunakan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut: 

�78 = �∑�,− ∑�∑,
�:�∑�2 − �∑��2; :�∑,2 − �∑,�2;

 

Dengan ketentuan r tidak lebih dari harga (-1 ≤ r ≤ +1). 

 Apabila nilai r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna; r = 0 artinya 

tidak ada korelasi; dan r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. 

Keterangan: 

rxy = korelasi antara variabel x dan variabel y 

N = jumlah responden  

X = persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru IPA Terpadu  

Y = hasil belajar IPA Terpadu 

Tabel hasil korelasi persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

dan hasil belajar IPA Terpadu siswa kelas VII MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal 

Tahun Ajaran 2011/2012, dapat dilihat pada tabel 4. 

Dari tabel tersebut, diperoleh data: 

∑ X = 6974 

∑ Y = 6058 

∑ X2 = 530922 

∑ Y2 = 403154 

∑XY = 461165 

 

Untuk menentukan hubungan persepsi siswa tentang keterampilan 

mengajar guru dan hasil belajar IPA Terpadu siswa kelas VII menggunakan rumus 

korelasi product moment dengan langkah sebagai berikut: 
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a. Mencari koefisien korelasi variabel X dan variabel Y 

�78 = �∑�, − ∑�∑,
�:�∑�2 − �∑��2; :�∑,2 − �∑,�2;

 

�78 = �92 × 	461165�− �6974 × 6058�
�:�92 × 530922� − �6974�2; :�92 × 403154� − �6058�2;

 

�78 = 42427180 − 42248492
6�48844824 − 48636676��37090168 − 36699364� 

rxy= *1=(==
6�$%=*>=��&)%=%>� 

rxy =	 *1=(==
285210,5731 

rxy = 0,627 

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, dapat dijelaskan bahwa 

persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru IPA Terpadu memiliki 

korelasi yang positif dan termasuk ke dalam kategori sedang dengan hasil 

belajar IPA Terpadu siswa kelas VII. 

b. Mencari besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y 

Untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y 

dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut: 

KP  = r2 × 100% 

 = 0,6272 × 100% 

 = 0,3931 × 100% 

 = 39,31% 

Dimana:  

KP = nilai koefisien determinan 

r  = nilai koefisien korelasi 

Dari hasil penghitungan di atas, dapat dijelaskan bahwa persepsi siswa 

tentang keterampilan mengajar guru IPA Terpadu memberikan kontribusi 

terhadap hasil belajar IPA Terpadu siswa sebesar 39,31%. 

c. Menguji Signifikansi Variabel X dengan Variabel Y 

thitung =	?√@A$√*A?B  
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thitung = 0,627√92−2
�1−0,6272

 

thitung = 0,627√9061−0,3931 

thitung = 5,948
60,6069 

thitung = 5,9480,779 

thitung = 7,635 

d. Mencari Derajat Kebebasan 

dk  = n – 2 

 = 92 – 2 

 = 90 

D. Analisis Lanjut 

Setelah diperoleh derajat kebebasan (dk) sebesar 90 selanjutnya adalah 

mengkonsultasikan dk dengan tabel nilai “t”, baik pada taraf signifikan 5% 

maupun 1%. Jika thitung  ttabel maka hipotesis diterima. Dan jika thitung ≤ ttabel maka 

hipotesis ditolak. Pada perhitungan ttabel ditemukan dk sebesar 90 menunjukkan 

angka sebagai berikut: 

a. Pada taraf signifikansi 5%, ttabel adalah = 1,658 

b. Pada taraf signifikansi 1%, ttabel adalah = 2,358 

Berdasarkan uji analisis di atas, diketahui bahwa baik pada taraf 

signifikansi 1% maupun 5% menunjukkan nilai thitung > ttabel (7,635 > 2,358 > 

1,658). Dengan demikian, hipotesis diterima. Berarti “Terdapat korelasi yang 

positif dan signifikan antara persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

dan hasil belajar IPA Terpadu siswa kelas VII MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal 

tahun ajaran 2011/2012”. 

 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran 

dan kejelasan serta pemahaman yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Dari hasil 

penelitian, menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 



56 

 

persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan hasil belajar IPA Terpadu 

siswa kelas VII. 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis mengenai Hubungan 

Antara Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Mengajar Guru dan Hasil Belajar 

IPA Terpadu Siswa Kelas VII MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal Tahun Ajaran 

2011/2012, diperoleh data mengenai persepsi siswa tentang keterampilan 

mengajar guru memiliki rata-rata (X) = 75,56, dan simpangan baku (σ) = 4,73. Hal 

ini menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

termasuk ke dalam kategori sedang, yaitu terletak di antara interval 73–77.  

Data tentang gambaran umum mengenai tiap indikator dari variabel X, 

menunjukkan bahwa keterampilan guru dalam bertanya memperoleh prosentase 

paling tinggi, yaitu sebesar 84,89% dari jawaban keseluruhan siswa, yang artinya 

secara keseluruhan siswa mempunyai persepsi yang baik tentang keterampilan 

guru dalam bertanya. Hal terpenting dalam pengajuan pertanyaan bagi seorang 

guru adalah menjajaki sejauh mana materi yang disampaikan dimengerti oleh 

siswanya. Agar pertanyaan itu mengena dan efektif, maka pertanyaan harus 

tersusun dengan baik dan dengan teknik penyampaian yang tepat akan 

memberikan dampak yang positif bagi siswa. Pertanyaan dari seorang guru jika 

disajikan dengan teknik yang baik dapat memotivasi atau mendorong siswa untuk 

belajar dengan lebih giat dan aktif, sehingga hasil belajar yang didapatkan akan 

meningkat.    

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan memperoleh 

prosentase paling rendah, yaitu sebesar 61,30% dari keseluruhan jawaban siswa, 

yang artinya secara keseluruhan siswa mempunyai persepsi yang cukup baik 

tentang keterampilan guru dalam memberi penguatan. Pemberian penguatan 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang guru dalam proses belajar 

mengajar, yang dimaksudkan untuk membesarkan hati siswa agar mereka lebih 

giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar. Pemberian penguatan dapat 

meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap kegiatan belajar mengajar 

yang sedang berlangsung sehingga siswa menjadi lebih aktif dan produktif, dan 

hasil belajarnyapun dapat meningkat.  
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Berdasarkan data yang diperoleh mengenai hasil belajar IPA Terpadu 

siswa kelas VII memiliki rata-rata (	Y	) = 65,402, dan simpangan baku (σ) = 7,25. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar IPA Terpadu siswa kelas VII termasuk 

ke dalam kategori sedang, yaitu terletak di antara interval 63-70.  

Setelah diketahui hasil penghitungan di atas, kemudian untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan variabel X (Persepsi Siswa Tentang Keterampilan 

Mengajar Guru IPA Terpadu) terhadap variabel Y (Hasil Belajar IPA Terpadu 

Siswa Kelas VII Tahun Ajaran 2011/2012), dihitung dengan rumus korelasi 

Product Moment, yang dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi 

(KP). Dari penghitungan diperoleh rxy = 0,627 , yang berarti bahwa persepsi siswa 

tentang keterampilan mengajar guru IPA Terpadu memiliki korelasi yang positif 

dan berkategori sedang dengan hasil belajar IPA Terpadu siswa kelas VII. KP = 

39,31%. Dari sini dapat dijelaskan bahwa variabel X (Persepsi Siswa Tentang 

Keterampilan Mengajar Guru IPA Terpadu) memberikan sumbangan sebesar 

39,31% terhadap variabel Y. Selanjutnya, untuk menguji signifikansi antara 

variabel X dan variabel Y, maka dilakukan penghitungan dengan uji t. Setelah 

dilakukan penghitungan terhadap uji t, diperoleh thitung = 7,635. Kemudian, nilai 

thitung tersebut di konsultasikan terhadap nilai ttabel 5% = 1,658 dan nilai ttabel 1% = 

2,358. Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa thitung >  ttabel baik pada 

taraf signifikansi 1% maupun 5% yang besarnya 7,635 > 2,358 > 1,658. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa persepsi siswa tentang 

keterampilan mengajar guru merupakan variabel yang ikut menentukan hasil 

belajar siswa, sehingga semakin tinggi persepsi siswa tentang keterampilan 

mengajar guru, maka  semakin baik pula tingkat hasil belajarnya. Sebaliknya 

semakin rendah persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru, maka 

semakin rendah pula hasil belajarnya. Sehingga masih perlu diadakan beberapa 

pembenahan dan peningkatan dari keterampilan mengajar guru, agar siswa dapat 

memperoleh hasil belajar yang optimal dari kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Selain itu, IPA Terpadu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui 

pengumpulan data dan eksperimen. Agar sesuai dengan esensinya, maka metode 

pembelajaran IPA Terpadu yang disampaikan kepada siswa sebaiknya lebih 
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menekankan pada segi praktikum, dibandingkan dengan tatap muka di dalam 

kelas yang lebih cenderung kepada metode ceramah, sehingga siswa tidak hanya 

mengerti tentang teori, tetapi juga dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh ke 

dalam kegiatan praktikum, maupun ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian, hasil belajar siswa diharapkan dapat meningkat, dan tujuan dari 

pembelajaran IPA Terpadu juga dapat terwujud. 

 

F. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang telah terlaksana tentunya mempunyai banyak 

keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud antara lain: 

1. Keterbatasan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama penyusunan skripsi, waktu yang 

singkat ini menjadi kendala bagi penulis untuk segera melakukan penelitian. 

Sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. 

2. Keterbatasan Biaya 

Biaya merupakan faktor yang menunjang keberhasilan penelitian. Karena 

kurangnya biaya yang dimiliki penulis sehingga menghambat penyelesaian 

penelitian ini dengan waktu yang lebih lama. 

3. Keterbatasan Tempat 

Penelitian yang terlaksana hanya terbatas pada satu tempat saja, yaitu 

MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal, sehingga dimungkinkan hasil yang berbeda jika 

dilakukan penelitian yang sama di tempat yang berbeda.   


