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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Peraturan menteri pendidikan RI  nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan menjelaskan pada pasal 28 ayat (1), bahwa yang dimaksud 

dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan 

berkompetensi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarkan pendidikan. 

Pendidik sebagai agen pembelajaran (agent learning) menunjukkan peran guru 

antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar 

bagi peserta didik.1  Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.2 

Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orang diluar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya 

masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang kependidikan. Untuk seorang 

guru perlu mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia 

dapat melaksanakan tugasnya secara profesional.3 

Menurut pendapat Abudin Nata yang dikutip oleh Rahayu Mulyawati 

adapun didalam pendidikan Islam sejarah mencatat, bahwa Rasulullah termasuk 

guru yang paling sukses dalam melaksanakan tugasnya. M. Fatullah Gulen 

 
1Nur Cholid, Menjadi Guru Profesional, Semarang:Presisi Cipta Media, 2018, h.18. 
2 UU No 14 Th 2005 Tentang Guru Dan Dosen Pasal 8. 

3 Rahayu Mulyawati, Kompetensi Guru  Dalam Persepektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Surah 

An-Nahl Ayat 43-44 Dan Surah Ar Rahman Ayat 1-4) (Skripsi) Jakarta: Fakultas Tarbiyah Dan 

Keguruan UIN Syarif  Hidayatullah, h. 1. 
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mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia sempurna, lengkap 

dan soleh. Dia berhasil mengubah orang liar dan buta huruf menjadi tentara 

yang suci yang diberkahi, pendidik yang termasyhur, panglima yang tak 

terkalahkan, negarawan yang terkemuka, dan pendiri peradaban yang paling 

luar biasa dalam sejarah. 4 

Dalam konteks pendidikan Islam, guru adalah semua pihak yang berusaha 

memperbaiki orang lain secara Islami. Mereka ini bisa orang tua (ayah-ibu), 

paman, kakak, tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas. 

Khusus orang tua, Islam memberikan perhatian penting terhadap keduanya 

sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, serta sebagai peletak 

fondasi yang kokoh bagi pendidikan anak-anaknya di masa depan. 5Banyak 

dalil naqli yang menunjukkan hal ini, misalnya sabda Rasulullah SAW : 

ْئٍب َعْن الزُّْهريييِّ َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبني َعْبدي الرَّْْحَني َعْن َأِبي   ثَ َنا اْبُن َأِبي ذي ثَ َنا آَدُم َحدَّ َحدَّ
ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعلَ  َي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل قَاَل النَِّبي ى  ُهَريْ َرَة َرضي
يَمَة هَ  َتُج اْلَبهي يَمةي تُ ن ْ َسانيهي َكَمَثلي اْلَبهي َدانيهي َأْو يُ َنصيَِّرانيهي َأْو ُُيَجيِّ ْطَرةي فَأَبَ َواُه يُ َهويِّ ْل اْلفي

 تَ َرى فييَها َجْدَعاءَ 
 

Artinya: Telah menceritakan kepada Adam  telah menceritakan kepada 

kami Ibnu Abu Dza’bin dari Az-zuhriyyi dari Abu Salamah bin Abdur rahman 

dari Abu Hurairah berkata: Nabi SAW bersabda: setiap anak dilahiran dalam 

keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu 

menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang 

melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada 

cacat padanya?6 

 
4 Ibid. h. 2. 
5 Mohammad Kosim, Guru Dalam Perspektif Islam Tadris. Volume 3(1). 2008,  h. 46. 
6  Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Jami’us Shohih Juz 1, 1.400 H/1979, 

Qahirah: Al- Salafiyyah, h. 424. 
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Kedudukan guru dalam Islam sangat istimewa. Banyak dalil naqli 

yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya Hadits yang diriwayatkan Abi 

Umamah berikut : 

:   قال  رجاء،  بن سلمة حدثنا:  قال  الصنعاين، األعلي عبد بن  حممد حدثنا
 الباهلي أمامة أِب  عن  الرْحن، عبد  أبو القاسم حدثنا ل قا  مجيل،  بن  الوليد  حدثنا

 واالخر عابد أحدمها رجالن فضل  سلم و عليه هللا صلي هللا لرسول ذكر: قال
  كفضلي بد  العا على مل  العا فضل : وسلم  عليه  هللا  صلي هللا  رسول  فقال  عامل،
 وأهل ومالئكته  هللا إن : وسلم عليه هللا  صلي هللا  رسول قال ث  أدانكم،  على

 معلم على  ليصلون احلوت وحيت جحرها ف  النملة حيت واألرضني السموات
 اخلي   الناس

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la 

Ash Shan'ani telah menceritakan kepada kami Salamah bin Raja` telah 

menceritakan kepada kami Al Walid bin Jamil telah menceritakan kepada 

kami Al Qashim Abu Abdurrahman dari Abu Umamah Al Bahili ia 

berkata; "Dua orang disebutkan di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam, salah seorang adalah ahli ibadah dan yang lain seorang yang 

berilmu, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Kelebihan orang yang berilmu (῾ālim) dengan orang yang banyak 

beribadah (ābid) seperti kelebihanku dengan seorang yang terendah 

diantaramu." Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Sesungguhnya 

Allah Azza wa jalla, para malaikat serta penduduk langit dan bumi 

bahkan seekor semut disarangnya atau ikan di lautan, semuanya 

bershalawat (mengucapkan selamat) kepada seorang guru yang baik."(HR. 

Tirmidzi)7 
 

           Tingginya kedudukan guru dalam Islam, menurut Ahmad Tafsir, tak bisa 

dilepaskan dari pandangan bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber pada 

Allah, sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 32: 

ْلَم لََنا إيالَّ َما َعلَّْمتَ َنا إينََّك أَْنَت اْلَعلييُم احْلَكييمُ قَاُلوا  ُسْبَحاَنَك اَل عي  
 

7 Al Imam Abi Isa Muhammad bin Isa at Tirmidzi, Jami’ul Kabir, 1996, Lebanon: Darul 

Ghorb Al-Islami, h. 416.  
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“Mereka menjawab, “Mahasuci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi 

kami selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya 

Engkau Maha Mengetahui (lagi) Maha Bijaksana.” 

 

Karena ilmu berasal dari Allah, maka guru pertama adalah Allah. 

Pandangan demikian melahirkan sikap pada orang Islam bahwa ilmu itu tidak 

terpisah dari Allah, ilmu tidak terpisah dari guru. Dengan demikian, kedudukan 

guru amat tinggi dalam Islam.1 Alasan lain mengapa guru mendapat kedudukan 

mulia dalam Islam adalah terkait dengan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap 

muslim. Proses menuntut ilmu berlangsung di bawah bimbingan guru. Tanpa 

guru, sulit rasanya peserta didik bisa memperoleh ilmu secara baik dan benar. 

Itulah sebabnya, kedudukan guru sangat istimewa dalam Islam.8 

Ungkapan diatas secara tersirat mengungkapkan bahwa wajib berguru 

dalam mendalami ilmu. Ilmu yang dipelajari mesti berdasarkan titah seorang 

guru. Karena itu jangan sekali-kali mempelajari ilmu melalui bacaan buku atau 

media tanpa berguru terlebih dahulu. Para ulama sangat takut dengan para 

pelajar yang menggali ilmu tanpa guru. Karena mereka akan menelan apa saja 

yang didapatkannya. Mereka tidak mampu membedakan antara kebenaran dan 

kebatilan. 9 

Ilmu yang benar harus memiliki sanad riwayah, dan sanad Tazkiyah. 

Sebab ilmu bukan hanya sekedar maklumat, tetapi ketika seseorang belajar 

dengan guru disana dia akan diajari adab belajar, adab menyampaikan ilmu, 

adab jika terjadi perbedaan, adab kepada ulama dan adab percaya diri. Pelajar 

yang mengkaji ilmu tanpa guru akan mudah terjebak dengan kesalahan, 

terutama jika terjadi perbedaan pendapat. Lebih dari itu, pelajar seperti ini jika 

terjadi perdebatan akan mengatakan, “Jika kamu tidak sependapat dengan saya, 

berarti kamu lawan saya”. Hal inilah yang memperlebar jurang pembatas antara 

 
8 Ibid, h. 48-49. 
9  Abdul Hamid M. Djalil, Agar menuntut Ilmu Menjadi Mudah, Jakarta: Elex Media 

Komputindo, 2015 h. 75. 
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umat Islam. Namun demikian, tidak seharusnya pelajar berguru setiap waktu. 

Para pelajar boleh membaca buku-buku tambahan yang tidak diajarkan oleh 

gurunya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Tapi dengan syarat sudah 

pernah belajar dengan cara berguru. Sehingga ia mmapu membedakan 

kebenaran dengan kesalahan saat ditemukan dalam buku yang ia baca. 10 

Guru bukan hanya mengajarkan tentang ilmu, tetapi juga memberi 

uswatun hasanah  tentang moralitas yang sempurna, baik yang berhubungan 

dengan masalah ibadan ataupun hubungan sosial. Sehingga murid bisa 

mengambil pelajaran-pelajaran secara nyata. Dan ini tidak didapat selain guru. 

Media lain seperti buku dan internet hanya memberi informasi tentang nilai-

nilai kebaikan. Tapi pemahaman yang benar perlu ada penjelasan dan contoh 

yang tepat tentang masalah-masalah yang ada melalui sumber yang asli yaitu 

guru atau pendidik. 11 
Dalam dunia pendidikan guru wajib memiliki kompetensi dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Kompetensi tersebut adalah kompetensi 

paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi 

kepribadian dan bagi guru pendidikan agama Islam ditambah dengan 

kompetensi kepemimpinan. Penjelasan mengenai kompetensi-kompetensi ini 

telah tertuang didalam banyak buku-buku kependidikan.  

Kompetensi guru memiliki peran besar dalam keberhasilan kegiatan 

belajar mengajar yang mana hal ini juga berguna untuk mengoptimalkan 

kemampuan kerja guru, baik dalam hal mengajar maupun dalam hal diluar 

mengajar. Kompetensi guru dalam hal mengajar diantaranya: merencanakan, 

melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Diluar mengajar guru berkewajiban 

 
10 Ibid, 76  
11 Imam Ghozali, Belajar Jenius Model Ilmuan Muslim Klasik, Bogor: Guepedia, h. 117. 
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mengurus administrasi kerja, memfasilitasi peserta didik untuk belajar, dan 

mendorong peserta didik untuk ikut berorganisasi.12 

Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang sebagai 

lembaga pendidikan tinggi yang memiliki program studi kependidikan dan 

keguruan PAI (Pendidikan Agama Islam) diharapkan mampu menjawab 

persoalan yang dihadapi pembangunan pendidikan nasional sekaligus 

menyiapkan calon tenaga pendidik yang profesional. 13  Pendidikan agama 

diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk manusia 

yang agamis dengan menanamkan aqidah keimanan, amaliah, dan budi pekerti 

atau akhlak yang terpuji untuk menjadi manusia yang taqwa kepada Allah 

Swt.14 

Demi mencapai tujuan untuk menyiapkan tenaga ahli yang memiliki 

kemampuan akademik maupun kompetensi lainnya, Universitas Wahid Hasyim 

Semarang membekali mahasiswa khususnya dari Fakultas Agama Islam berupa 

kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Fakultas Agama Islam (FAI) 

Unwahas mewajibkan program PPL pada mahasiswa program keguruan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

(PGMI) sebagai wahana untuk melatih, mengembangkan, dan membentuk 

kematangan profesional para calon guru sehingga mampu menciptakan 

pendidikan dan pengajaran yang unggul. Melalui program ini para calon guru 

diharapkan mampu mengaplikasikan teori dan praktik dalam mengembangkan 

model pendidikan dan pembelajaan yang unggul. 15 

 
12 Helmiwan Aji dan Zanur Rofiq, Hubungan Kompetensi Pedagogi Dan Profesional Guru 

Dengan Kepuasan Siswa Kelas X Smk Nasional Berbah Jurusan Teknik Pemesinan Tahun Ajaran 

2016/2017, Jurnal Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Vol. 5 (5), UNY Yogyakarta, 201, h. 345. 
13 Buku Panduan PPL XX FAI Unwahas Tahun 2019. 
14 M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, Jakarta: Ciputat Pers, 

2002, h.4. 
15 Ibid, h. 6. 
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Dalam masa praktik dilapangan, mahasiswa khususnya PAI dan PGMI 

akan di dampingi oleh guru pamong yang telah diusulkan oleh kepala 

madrasah/sekolah kepada panitia, kemudian juga akan didampingi oleh DPL 

(Dosen Pembimbing Lapangan) yaitu dosen yang telah di tunjuk oleh fakultas 

yang akan membimbing mahasiswa praktikan selama masa PPL. Masa PPL ini 

merupakan masa dimana mahasiswa menguji coba diri di lapangan mengenai 

penerapan teori-teori kependidikan yang telah didapatkan selama proses belajar 

mengajar bersama dosen di kelas untuk diterapkan sebagai guru dan peserta 

didik di kelas. Penilaian akan dilakukan oleh pihak sekolah/madrasah praktik 

yaitu kepala sekolah/madrasah dan juga oleh guru pamong yang ditunjuk sesuai 

dengan yang tertulis di buku panduan PPL XX tahun 2019. 

Penilaian kepuasan ini penting sebagai bahan acuan baik digunakan oleh 

pribadi peneliti, kelompok maupun umum seperti Fakultas Agama Islam 

sebagai bahan perbaikan dan peningkatan untuk segmen yang perlu dibenahi 

maupun yang masih kurang optimal. Bermula dari hal inilah yang menarik 

minat peneliti untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Tingkat Kepuasan 

Mitra Madrasah Terhadap Kompetensi Mahasiswa Praktikan Prodi PAI 

Universitas Wahid Hasyim Semarang di Kota Semarang Tahun 2019” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Hasil pengukuran tingkat kepuasan penting bagi perbaikan dan peningkatan 

kualitas kegiatan PPL oleh pihak kampus. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang membuat sekolah/madrasah praktik kurang 

puas dengan kinerja mahasiswa praktikan. 

3. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menjadi bahan acuan dalam proses 

peningkatan kualitas segala aspek dalam kegiatan PPL. 
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C. Telaah Pustaka 

Berdasarkan judul skripsi di atas, ada beberapa telaah yang telah di 

lakukan peneliti yang lain, yang relevan dengan penelitian ini. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Kusmiwijaya 121010335 program studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang 2017 

dengan judul Analisis Pengaruh Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Guru (Studi Kasus Di SMK Nusa Bangsa Mranggen Demak). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja guru. Penelitian ini dilakukan di SMK Nusa Bangsa 

Mranggen Demak.  

Responden yang digunakan dalam dalam penelitian ini ada dua 

kelompok yaitu kelompok pertama adalah kelompok guru yang dijadikan 

responden, untuk mengukur motivasi dan kepuasan kerja. Sedangkan 

kelompok kedua adalah kepala sekolah yang dijadikan responden untuk 

mengukur kinerja guru. Jumlah populasi guru dalam penelitian ini adalah 

sejumlah 30 orang guru. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner, 

yaitu memberikan daftar pertanyaan secara langsung kepada responden. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear berganda yang dioperasikan melalui program SPSS 17 pada 

tingkat signifikan 5 persen.  

Hasil Penelitian menunjukan motivasi berpengaruh positif 

signifikan, nilai t hitung tabel yaitu 3,760>1,703 dan nilai signifikan 

0,001<0,05. Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan, nilai t hitung 

tabel yaitu 4,228,1,703 dan nilai signifikan 0,000<0,05. Jadi,dapat 

disimpulkan bahwa motivasi dan kepuasan kerja mempengaruhi kinerja 

guru SMK Nusa Bangsa Mranggen Demak.16 

 
16 Sari Kusmiwijaya, Analisis Pengaruh Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Guru.(Studi Kasus Di SMK Nusa Bangsa Mranggen Demak), (Skripsi), Semarang: Fakultas Ekonomi 

Universitas Wahid Hasyim , 2017, h. v.  
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti terletak pada salah satu variabel penelitiannya yaitu variabel 

kepuasan serta teknik yang digunakan yaitu angket dan responden yang 

digunakan yaitu guru dan juga kepala sekolah. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini terletak pada salah satu variabelnya, variabel dalam penelitian 

di atas yaitu motivasi dan kinerja guru dan metode analisis yang digunakan 

yaitu regresi linear berganda sedangkan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik korelasi.  

2. Skripsi dengan judul Kompetensi Guru PAI dalam Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran PAI di SMKN 1 Bandung-Tulungagung ini ditulis oleh Firda 

Rahmasari. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah (1) 

Untuk mengetahui kompetensi peadagogik guru PAI dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran PAI di SMKN 1 Bandung. (2) Untuk mengetahui 

kompetensi kepribadian guru PAI dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran PAI di SMKN 1 Bandung. (3) Untuk mengetahui kompetensi 

sosial guru PAI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di SMKN 

1 Bandung, (4) Untuk mengetahui kompetensi profesional guru PAI dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di SMKN 1 Bandung. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

Sumber data utama adalah guru PAI. Tehnik pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan analisis data 

menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.17 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah pada variabel kompetensi guru yaitu 4 kompetensi yang meliputi 

kompetensi paedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan 

kompetensi profesional. Sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian 

 
17 Firda Rahmasari, Kompetensi Guru PAI dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI 

di SMKN 1 Bandung-Tulungagung, (Skripsi), Tulungagung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN, 

2016, h. xi.  
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yang sedang peneliti lakukan yaitu pendekatan yang digunakan dalam 

skripsi tersebut yaitu pendekatan kualitatif sedangkan pendekatan yang 

peneliti lakukan yaitu kuantitatif. Perbedaan selanjutnya peneliti meneliti 

lima kompetensi calon guru PAI, sedangkan dalam skrispi tersebut meneliti 

empat kompetensi guru.  

3. Skripsi Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Spa 

Club Arena Yogyakarta oleh Ahmad Khusaini NIM 11603141015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen di Spa Club Arena Yogyakarta, yang terdiri 

dari aspek bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode survei, dengan instrumen angket. Nilai 

validitas intrumen sebesar 0,854 dan nilai reliabilitas sebesar 0,964. Subjek 

penelitian yang digunakan adalah konsumen di Spa Club Arena Yogyakarta 

yang berjumlah 65 orang. Teknik analisis data menggunakan statistic 

desktiptif dengan rumus persentase.18 

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan yang akan 

diteliti oleh peneliti adalah persamaan variabel kepuasan, penggunaan 

instrumen angket serta penggunaan metode kuantitatif. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian 

ini variabel kepuasan terletak pada variabel terikat sedangkan pada 

penelitian yang akan peneliti lakukan variabel kepuasan terletak pada 

variabel bebas. 

 

D. Penegasan Istilah 

Pada pembahasan penelitian ini agar lebih fokus pada permasalahan 

sekaligus menghindari terjadinya persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, 

 
18 Ahmad Khusaini, Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Spa Club 

Arena Yogyakarta, (Skripsi), Yogyakarta: Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY, 2016, h.vii. 
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maka perlu penjelasan mengenai definisi istilah. Adapun penegasan istilah 

terkait judul penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat Kepuasan 

Tingkat Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. 19 

2. Mitra 

Teman; sahabat; kawan kerja; pasangan kerja.20 

3. Madrasah/Sekolah 

Madrasah adalah sekolah atau perguruan (biasanya yang 

berdasarkan agama Islam)21 

Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar 

serta tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatannya, ada  

dasar, lanjutan, tinggi; (menurut jurusannya ada dagang, guru, teknik, 

pertanian, dan sebagainya22 

Sekolah atau dalam Islam sering disebut madrasah, merupakan 

lembaga pendidikan formal, yang menentukan membentuk kepribadian anak 

didik yang Islami. sekolah bisa disebut sebagai lembaga pendidikan kedua 

yang berperan dalam mendidik anak setelah keluarga. Lingkungan sekolah 

madrasah merupakan lingkungan tempat peserta didik menyerap nilai-nilai 

akademik termasuk bersosialisasi dengan guru dan teman sekolah.23 

4. Kompetensi 

Kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, 

sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. 

 
19 J. Supranto, Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsan Pasar,. 

Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 161. 
20 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa , PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 922. 
21 Ibid., h.853. 
22 https://kbbi.web.id/sekolah, diakses pada 27 Juni 2019 WIB, Pukul 15.00 WIB. 
23 Zulhammi, Lingkungan Pendidikan Menurut Al-Qur’an, t.t., Forum Paedagogik Vol. VI 

(01) Januari 2014, h. 191.  

https://kbbi.web.id/sekolah
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24 Standar kompetensi bagi guru Pendidikan Agama Islam diantaranya 

kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, profesional dan kepemimpinan.  

5. Mahasiswa Praktikan 

Mahasiswa praktikan pada praktik pengalaman lapangan adalah 

mahasiswa Universitas Wahid Hasyim yang mengambil program S1 pada 

program studi PAI, Mu’amalat, dan PGMI yang telah memenuhi 

persyaratan.25 

6. Pendidikan Agama Islam.  

Pendidikan agama Islam diartikan sebagai “usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik dalam meyakini, menghayati, dan mengamalkan 

agama Islam melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, dan atau latihan 

dengan memerhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan kesatuan nasional”.26 Adapun yang dimaksud dalam penelitian 

ini kaitannya dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan 

Tingkat Kepuasan Mitra Madrasah/Sekolah Terhadap Kompetensi 

Mahasiswa Praktikan Prodi PAI Universitas Wahid Hasyim Semarang di 

Kota Semarang Tahun 2019 adalah pengukuran tingkat perasaan puas 

terhadap kompetensi kinerja mahasiswa praktikan mengajar prodi PAI di 

Madrasah/Sekolah yang bekerja sama dengan Universitas Wahid Hasyim 

Semarang yang berada di wilayah Kota Semarang tahun 2019. 

 

E. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang di atas maka rumusan masalah 

yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:  

 
24 M. Hosnan, Etika Profesi Pendidik, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016, h. 95 
25 Buku Panduan PPL XX FAI Unwahas Tahun 2019 
26  Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2014, h. 19. 
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1. Seberapa besarkah nilai kompetensi mahasiswa praktikan Prodi PAI 

Universitas Wahid Hasyim Semarang tahun 2019? 

2. Seberapa besar tingkat kepuasan mitra madrasah/sekolah terhadap 

kompetensi mahasiswa praktikan prodi PAI Universitas Wahid Hasyim 

Semarang di Kota Semarang tahun 2019? 

3. Bagaimanakah pengaruh kompetensi mahasiswa praktikan prodi PAI 

Universitas Wahid Hasyim Semarang di Kota Semarang tahun 2019 

terhadap  tingkat kepuasan mitra madrasah praktik? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian yang 

hendak dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar nilai kompetensi mahasiswa praktikan 

Prodi PAI Universitas Wahid Hasyim Semarang tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan mitra madrasah/sekolah 

terhadap kompetensi mahasiswa praktikan prodi PAI Universitas Wahid 

Hasyim Semarang di Kota Semarang tahun 2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi mahasiswa praktikan prodi PAI 

Universitas Wahid Hasyim Semarang di Kota Semarang tahun 2019 

terhadap tingkat kepuasan mitra madrasah praktik. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah: 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang besar bagi Universitas Wahid Hasyim Semarang dan ilmu pengetahuan 

pada umumnya serta sebagai bahan kajian dengan tujuan perbaikan dan 

peningkatan dalam program yang di selenggarakan oleh Universitas Wahid 

Hasyim Semarang. 
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2. Secara Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam melakukan penelitian dan melatih diri dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah di peroleh di bangku kuliah. 

2) Bagi Lembaga 

Dapat sebagai bahan evaluasi dalam usaha peningkatan kerjasama, 

mengetahui faktor kepuasan guru dengan demikian dapat dijadikan alat 

guna meningkatkan faktor yang dinilai kurang dalam menentukan 

kepuasan dan pemicu untuk mempererat hubungan baik antara kedua 

belah pihak. 

 

H. Rumusan Hipotesis 

Hipotesis Alternatif yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ha: Terdapat korelasi positif yang signifikan antara tingkat kepuasan mitra 

madrasah terhadap kompetensi mahasiswa praktikan prodi PAI Universitas 

Wahid Hasyim Semarang. 

H0: Tidak Terdapat korelasi positif yang signifikan antara tingkat kepuasan 

mitra madrasah terhadap kompetensi mahasiswa praktikan prodi PAI 

Universitas Wahid Hasyim Semarang. 

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan 

kuantitatif yang bersifat korelasional. Penelitian lapangan merupakan suatu 

penelitian untuk memperoleh data-data yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

Penelitian korelasional adalah suatu penelitian yang bertujuan menyelidiki 

sejauh mana variasi pada suatu variabel berkaitan dengan variasi variabel 
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lain.27 Dalam hal ini mencari data ada tidaknya pengaruh antara variabel  dan 

apabila ada, seberapa eratnya serta berarti atau tidaknya hubungan itu. 28 

Sedangkan bersifat kuantitatif berarti menekankan analisa pada data 

numerikal (angka) yang di peroleh dengan metode statistik.29 

2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

a) Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 30  Populasi dalam penelitian ini adalah semua daftar 

sekolah dan madrasah di Kota Semarang yang digunakan sebagai lokasi 

PPL. Populasi penelitian yang didapatkan berdasarkan data yang peneliti 

dapatkan dari Fakultas Agama Islam yaitu lokasi madrasah atau sekolah 

yang digunakan sebagi lokasi PPL yang berada di Kota Semarang adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 1.1  

Data Jumlah Populasi 

No Madrasah/Sekolah Praktik Lokasi Program Studi 

1 SMKN 4 Semarang Semarang Selatan PAI 

2 SMKN 6 Semarang Semarang Timur PAI 

3 MTs Al-Asror Gunungpati PAI 

4 MA Al-Asror Gunungpati PAI 

5 MA Az-Zuhdi Tembalang PAI 

6 MI Mangunsari Gunungpati PGMI 

 
27 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001, h.8 
28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 

2010, h. 239 
29 Saifudin Azwar, Op.Cit, h. 5.  
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2011, h.80 
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No Madrasah/Sekolah Praktik Lokasi Program Studi 

7 MI Roudlotul Huda Gunungpati PGMI 

8 MI Miftahul Akhlaqiyah Ngaliyan PGMI 

9 MI Darul Ulum Ngaliyan PGMI 

10 MI Nashrul Fajar Tembalang PGMI 

11 MI Taufiqiyah Tembalang PGMI 

 

b) Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

sampling jenuh. Sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila 

jumlah populasi relatif kecil kurang dari 30 orang, atau penelitian yang 

ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah 

lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel.31 

Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti menggunakan 3 sekolah 

sebagai sampel yang akan digunakan dalam prosen penelitian. Dari 3 

sekolah ini didapatkan data jumlah guru pamong dan kepala 

sekolah/madrasah yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Data Jumlah Guru Pamong dan Kepala Sekolah/Madrasah Praktik  

No 
Nama Sekolah 

Guru 

Pamong 

Kepala 

Sekolah 
Jumlah 

1 SMK N 4 Semarang 4 Orang 1 Orang 5 Orang 

2 MA Al-Asror Gunungpati 4 Orang 1 Orang 5 Orang 

3 MA Az-Zuhdi Tembalang 3 Orang 1 Orang 4 Orang 

 
31 Ibid., h. 81. 
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No 
Nama Sekolah 

Guru 

Pamong 

Kepala 

Sekolah 
Jumlah 

 Jumlah 14 Orang 

 

3. Variabel-Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diterik kesimpulannya.32 Pada 

penelitian ini menggunakan variabel bebas dan terikat.  

Variabel bebas (independent variabel) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat (dependent variabel). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah kompetensi mahasiswa (X). 

Indikator variabel kompetensi mahasiswa yaitu: 

a. Kompetensi pedagogik, ini mencakup selain pemahaman dan 

pengembangan potensi peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, serta sistem evaluasi pembelajaran, juga harus menguasai 

ilmu pendidikan. 

b. Kompetensi kepribadian, ini mencakup kemantapan pribadi dan akhlak 

mulia, kedewasaan dan kearifan, serta keteladanan dan kewibawaan. 

c. Kompetensi sosial, ini mencakup kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pendidik di sekolah untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 

dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta 

didik, warga sekolah, dan masyarakat sekitar. 

d. Kompetensi keprofesionalan, ini mencakup penguasaan materi keilmuan, 

penguasaan kurikulum, dan silabus sekolah, metode khusus 

 
32 Ibid., h. 38 
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pembelajaran bidang studi, dan wawasan etika dan pengembangan 

profesi. 

e. Kompetensi kepemimpinan, ini mencakup kemampuan membuat 

perencanaan, mengorganisasikan potensi sekolah dalam kegiatan 

keagamaan, kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, 

konselor, dan kemampuan mengendalikan pengalaman ajaran agama.  

Sedangkan variabel terikat (dependent variabel) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepuasan mitra madrasah (Y). 

Indikator tingkat kepuasan dalam penelitian ini adalah? 

a. Tidak complain, artinya tidak ada keluhan yang berarti terhadap apa 

yang telah diberikan oleh mahasiswa praktikan 

b. Share positive information, merekomendasikan Unwahas sebagai tempat 

menimba ilmu dan menceritakan keunggulan kampus kepada kerabat 

atau lembaga terdekat. 

c. Senang. Mitra menunjukkan rasa senang terhadap apa yang telah 

diberikan oleh mahasiswa praktikan. 

d. Berminat untuk bekerja sama ulang. 

e. Merasakan kesesuain antara harapan dari pihak lembaga dengan 

pelayanan yang diberikan oleh mahasiswa praktikan.  

Secara garis besar pengaruh antar variabel-variabel tersebut dapat 

digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut:  

Gambar 1.1 

Paradigma Penelitian 
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Variabel x merupakan variabel independen dan variabel y merupakan 

variabel dependen. Untuk mencari pengaruh antara variabel x dengan 

variabel y maka digunakan teknik korelasi Pearson Product Moment.  

4. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa angka 

maupun fakta. Dari sumber SK Menteri P dan K No. 0259/U/1977 

tanggal 11 Juli 1977 disebutkan bahwa data adalah segala fakta dan angka 

yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.33 Data hasil 

penelitian ini berbentuk data kuantitatif yaitu data yang di input kedalam 

skala pengukuran statistik. Fakta dan fenomena dalam data ini tidak 

dinyatakan dalam bahasa alami, melainkan dalam numerik.  Jenis data 

yang tersaji dari hasil penelitian adalah data Ordinal, yaitu data yang 

bersifat mengklasifikasikan, dan klasifikasi tersebut sudah merupakan 

tingkatan. Sehingga dengan data ordinal ini angka sudah menunjukkan 

mana yg lebih besar dan mana yang lebih kecil. Tetapi masing-masing 

klasifikasi yang berupa tingkatan tersebut tidak memiliki jarak yang sama. 

Data yang didapatkan dari angket sebagai sumber utama untuk 

memperoleh data merupakan data yang berjenjang dalam kategori tingkat 

kepuasan yaitu sangat puas (skor 5),  puas (skor 4), cukup puas ( skor 3), 

tidak puas ( skor 2), sangat tidak puas (skor 1).   

b. Sumber data  

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah 

subjek dari mana data diperoleh. 34 Bila dilihat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

 
33 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik, Jakarta:Rineka Cipta, 

2010, h. 161. 
34 Ibid 172 
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data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder adalah sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepengumpul data, misalkan lewat orang 

lain atau lewat dokumen.  

Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu data yang 

diperoleh langsung dari responden dalam penelitian ini yaitu kepala 

sekolah dan guru pamong yang berasal dari MA Al-Asror Gunungpati, 

MA Az-Zuhdi Tembalang dan SMKN 4 Semarang. Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen pendukung data 

penelitian. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Kuesioner (Angket)  

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.35 Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang kepuasan mitra madrasah/sekolah. 

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan angket adalah 

sebagai berikut, yaitu :  

1) Langkah pertama adalah mendefinisikan konstrak. Konstrak adalah 

batasan mengenai ubahan atau variabel yang akan diukur.36 Konstrak 

dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan mitra madrasah/sekolah 

terhadap kompetensi mahasiswa praktikan prodi PAI. 

 
35  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2011, h. 142. 
36  Sugeng Riyanto, Tingkat Kepuasan Mahasiswa Prodi PJKR FIK UNY Angkatan 2010 

Terhadap Jasa Pelayanan Kolam Renang FIK UNY,  (Skripsi), Yogyakarta: Fakultas Keolahragaan 

UNY, 2013, H. VII, h. 50. 
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2) Menyidik Faktor adalah langkah kedua, dengan menyidik faktor-faktor 

yang menyusun konstrak, yaitu variabel menjadi faktor-faktor 

subvariabel. Faktor- faktor yang mengkonstrak tingkat kepuasan mitra 

madrasah/sekolah terhadap kompetensi mahasiswa praktikan prodi 

PAI yaitu: 

a. Kompetensi pedagogik, ini mencakup selain pemahaman dan 

pengembangan potensi peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, serta sistem evaluasi pembelajaran, juga harus 

menguasai ilmu pendidikan. 

b. Kompetensi kepribadian, ini mencakup kemantapan pribadi dan 

akhlak mulia, kedewasaan dan kearifan, serta keteladanan dan 

kewibawaan. 

c. Kompetensi sosial, ini mencakup kemampuan yang harus dimiliki 

oleh pendidik di sekolah untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, 

orangtua/wali peserta didik, warga sekolah, dan masyarakat sekitar. 

d. Kompetensi keprofesionalan, ini mencakup penguasaan materi 

keilmuan, penguasaan kurikulum, dan silabus sekolah, metode 

khusus pembelajaran bidang studi, dan wawasan etika dan 

pengembangan profesi. 

e. Kompetensi kepemimpinan, ini mencakup kemampuan membuat 

perencanaan, mengorganisasikan potensi sekolah dalam kegiatan 

keagamaan, kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, 

konselor, dan kemampuan mengendalikan pengalaman ajaran 

agama.  
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b. Dokumentasi. 

Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal  

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.37 

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen 

yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang 

berhubungan dengan penelitian seperti: gambaran umum sekolah, struktur 

organisasi sekolah dan personalia, catatan-catatan, foto-foto, dokumen-

dokumen PPL dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk 

mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi 

dan wawancara. 

c. Observasi 

Menurut pendapat Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono 

menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang paling penting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan.  

Observasi yang digunakan oleh peneliti termasuk dalam observasi 

tidak terstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis 

tentang apa yang akan di observasi. Hal ini dilakukan karena peneliti 

tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan 

pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, 

tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.38 

Peneliti melakukan observasi terhadap lingkungan 

sekolah/madrasah yang menjadi tujuan penelitian. Tujuan observasi 

dalam penelitian ini diantaranya untuk mengetahui keadaan lingkungan 

 
37  Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik, Jakarta:Rineka Cipta, 

2010, h. 274 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2011,  h. 

146 
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sekolah, mencari responden penelitian dan merasakan suasana situasi 

sosial yang diteliti.  

d. Wawancara 

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau 

kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Secara fisik interview 

dapat dibedakan atas interview terstruktur dan interview tidak 

terstruktur.39 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan 

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 

telah disiapkan. 40  Pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman 

wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. 

Pewawancara tinggal membubuhkan tanda  (check) pada nomor yang 

sesuai.41 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 42  Pedoman wawancara tidak 

terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar 

yang akan ditanyakan.43  

 
39 Suharsini Arikunto, Op. Cit, h. 198. 
40 Sugiyono,Op. Cit, h. 138. 
41 Suharsini Arikunto, Op. Cit, h. 270. 
42 Sugiyono,Op. Cit, h. 140. 
43 Suharsini Arikunto, Op. Cit, h. 27. 
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Penggunaan metode dalam penelitian yang dilakukan adalah untuk 

mendapatkan data tambahan mengenai kegiatan PPL yang dalam hal ini 

wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah atau Guru Pamong dan 

kepada Tim PPL Universitas Wahid Hasyim Semarang. 

6. Metode Analisis Data 

a. Analisis Pendahuluan 

1) Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen 

yang valid atau shahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud.44 Menurut Sugiyono valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Untuk menguji vaiditas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka 

setelah kisi-kisi instrumen telah di susun tahap selanjutnya yaitu 

mengonsultasikan dengan ahli, setelah tahap ini maka di teruskan 

dengan uji coba instrumen.  

Selanjutnya, apakah setiap butir dalam instrumen itu valid atau 

tidak, dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan antara skor butir 

dengan skor total dengan rumus Pearson Product Moment sebagai 

berikut: 

 
44 Ibid, h. 211-212. 
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑁𝛴𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√{(𝑁𝛴𝑥2 − (∑𝑥)2}{(𝑁𝛴𝑦2 − (𝛴𝑦)2)}
 

    Keterangan: 

N= Number of Cases 

r_xy = Angka indeks korelasi “r” Product Moment 

Σxy  = Jumlah perkalian antara variabel x dan Y 

∑x2  = Jumlah dari kuadrat nilai X 

∑y2   = Jumlah dari kuadrat nilai Y 

(∑x)2= Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan 

(∑y)2=Jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan45 

2) Uji Reliabilitas 

Suharsini Arikunto menyatakan reliablitias menunjuk pada satu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik apabila datanya memang benar sesuai kenyataan maka 

berapa kalipun diambil, akan tetap sama. Reliabilitas menunjuk pada 

tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, dapat 

diandalkan.46 

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal 

consistency dengan teknik belah dua (split half) yang dianalisis dengan 

rumus Spearman Brown dengan rumus 

b

b
i

r1

r2
r

+
=  

Keterangan: 

 ri = reliabilitas instrument seluruh instrument. 

 
45 Anas Sudijono,  Pengantar Statistik Pendidikan, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 

2016. 
46 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik, Jakarta:Rineka Cipta, 

2010, h.  223 
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 rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan 

kedua.47 

3) Analisis Pengaruh 

Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik korelasi korelasi Pearson Product Moment. Analisis korelasi 

Product Moment bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh antara  bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Teknik 

analisis ini dapat efektif digunakan apabila subjek yang dijadikan 

sampel dalam penelitian lebih dari sembilan tetapi kurang dari tiga 

puluh atau dengan kata lain N antara 10-29. 48 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁𝛴𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√{(𝑁𝛴𝑥2 − (∑𝑥)2}{(𝑁𝛴𝑦2 − (𝛴𝑦)2)}
 

    Keterangan: 

N=Number of Cases 

r_xy = Angka indeks korelasi “r” Product Moment 

Σxy  =Jumlah perkalian antara variabel x dan Y 

∑x2  =Jumlah dari kuadrat nilai X 

∑y2   =Jumlah dari kuadrat nilai Y 

(∑x)2=Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan 

(∑y)2=Jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan 

b. Pembuktian Hipotesis 

Berdasarkan analisa uji hipotesis akan diketahui hasil penelitian 

kemudian. Setelah diketahui hasil penelitian kemudian diinterpretasikan 

dengan nilai r tabel dengan taraf signifikan 5% dan 1% sebagai berikut: 

 
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2011, 

h.136. 
48 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 

2016. 
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1) Jika nilai r hitung ≥ r tabel maka hasil penelitian adalah signifikan 

sehingga hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nihil ditolak. 

2) Jika nilai r hitung ≤ nilai r tabel maka hasil penlitian adalah tidak 

signifikan sehingga hipotesis alternatif ditolak dan hipotesis nihil 

diterima. 

 

 

J. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Penulisan hasil penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga pokok 

bagian, dimana setiap bagian memiliki keterkaitan satu sama lain yang runtut, 

logis dan sistematis. Berikut ini merupakan bagian awal, inti dan bagian akhir. 

1. Bagian awal meliputi halaman sampul luar, halaman sampul dalam atau 

halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan, abstrak, halaman motto hidup, halaman persembahan, kata 

pengantar, transliterasi arab-latin dan daftar isi. 

2. Bagian inti yang terdiri dari lima bab, yaitu:  

Bab I : Pendahuluan 

Di dalam bab I meliputi: latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, telaah pustaka, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan 

dan manfaat penelitian, hipotesis, metode penelitian, dan 

sistematika penyusunan skripsi. 

Bab II :  Kompetensi Mahasiswa Prodi PAI Dan Tingkat Kepuasan. 

Di dalam bab II meliputi terdiri dari dua sub bab. Sub bab yang 

pertama mengenai Kompetensi guru atau calon guru. Di dalam sub 

bab yang pertama ada beberapa sub-sub bab yaitu: kompetensi 

paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, 

kompetensi sosial, dan kompetensi kepemimpinan. Di dalam sub 

bab yang kedua yaitu mengenai tingkat kepuasan, ada beberapa 
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sub-sub bab yang meliputinya, yaitu: pengertian tingkat kepuasan, 

tingkat kepentingan pelanggan (mitra), faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan, strategi kepuasan pelanggan, 

pengukuran kepuasan komsumen. 

Bab III: Laporan hasil penelitian tingkat kepuasan mitra madrasah/sekolah 

terhadap kompetensi mahasiswa praktikan prodi PAI Universitas 

Wahid Hasyim Semarang di Kota Semarang tahun 2019.  

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu SMKN 4 

Semarang, MA Al-Asror Gunungpati, dan MA Az-Zuhdi 

Tembalang, yang memuat: sejarah berdirinya, letak geografis, 

sarana dan prasarana, susunan organisasi, keadaan guru, karyawan, 

dan peserta didik dan beberapa informasi tambahan lain. Pada bab 

ini juga memuat hasil penelitian, baik berupa data variabel x yang 

berupa dokumentasi laporan pengumpulan IPK, dan variabel y 

berupa angket yang telah di isi oleh responden yaitu guru pamong 

dan kepala sekolah.  

Bab IV: Analisis hasil penelitian tingkat kepuasan mitra madrasah/sekolah 

terhadap kompetensi mahasiswa praktikan prodi PAI Universitas 

Wahid Hasyim Semarang di Kota Semarang Tahun 2019.  

Bab ini merupakan analisis data yang meliputi: analisis 

pendahuluan, analisis korelasi, dan pembuktian hipotesis.  

Bab V: Penutup. Bab ini berisi simpulan, saran-saran, serta kata penutup. 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini berisi lampiran-lampiran, yang terdiri dari: angket penelitian, 

pedoman dan hasil wawancara, data statistik, dokumen penelitian, dan 

beberapa dokumen lain, serta daftar riwayat hidup penulis. 

 


