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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Guru adalah bapak rohani (spritual father) bagi peserta didik, yang

memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia dan meluruskan 

prilakunya yang buruk.
1

 Menurut al-Ghazali, tugas guru yang utama adalah

menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia 

untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal tersebut karena tujuan 

pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 102, 

yaitu:

                            

Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa 

kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan 

beragama Islam. (Qs. Ali-Imran: 102)
2

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. 

Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk 

melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Untuk menjadi seorang guru 

diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang profesional harus 

menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu 

pengetahuan yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan 

tertentu. 

1
Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 
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2
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Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia (RI) No.14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menjelaskan bahwa Guru 

adalah tenaga professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia sekolah pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah. Begitu pula menurut Undang-undang  Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 

(2), menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi.
3
 

Agama Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan 

(guru/ulama), sehinggahanya mereka sajalah yang pantas mencapai tarap 

ketinggian dan keutuhan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. 

Al_Mujadilah:11) yang artinya: 

                           

                                 

         

11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
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antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4
 

Ungkapan tersebut diatas dipertegas oleh salah satu hadits yang artinya: 

“ Barang siapa saja ditanya tentang ilmu kemudian menyimpan ilmunya (tidak 

mau mengajarkan), maka Allah akan mengekang dia dengan kekangan api neraka 

pada hari kiamat. (H.R. Bukhori Muslim). 

Nurni Jamal, menyatakan bahwa apabila dilihat dari ilmu pendidikan 

Islam, maka secara umum bahwa untuk menjadi guru yang baik dan diperkirakan 

dapat memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya hendaknya 

bertaqwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmaniahnya, baik akhlaknya, 

bertanggung jawab dan berjiwa nasional. Sementara ahklak yang harus dimiliki 

seorang guru dalam pandangannya antara lain:  

1) Mencintai jabatannya sebagai guru  

2) Bersikap adil terhadap semua muridnya. 

3) Berlaku sabar dan tenang. 

4) Guru harus berwibawa 

5) Guru harus gembira  

6) Guru harus bersifat manusiawi. 

7) Bekerja sama dengan guru-guru lain 

8) Bekerja sama dengan masyarakat.
5
 

 

Syarat guru dalam pendidikan Islam, menurut Soejono yang dikutip 

Ahmad Tafsir; 

1) Tentang umur, harus sudah dewasa, 

2) Tentang kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani, 

3) Tentang kemampuan mengajar, ia harus ahli, 

4) Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi.
6
 

                                                           
4
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Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah 

merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam 

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional.
7
 

Selain faktor kompetensi guru, faktor lainnya yang mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik adalah motivasi belajar peserta didik itu sendiri. Sardiman 

mengungkapkan motivasi belajar adalah dorongan yang ada dalam diri peserta 

didik melalui aktualisasi diri dan pengembangan kemampuan dalam  

meningkatkan kemajuan diri setinggi-tingginya.
8
 

Motivasi seseorang dapat bersumber dari dalam diri sendiri yang dikenal 

motivasi intrinsik dan dari luar seseorang yang dikenal motivasi ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ada dalam diri seseorang yang  berguna 

dalam situasi belajar yang fungsional seperti perasaan menyenangi materi dan 

kebutuhannya terhadap meteri tersebut, misalnya untuk kehidupan masa 

depannya.
9
 Contoh lain motivasi intrinsik adalah keinginan untuk mendapatkan 

keterampilan atau memperoleh informasi, mengembangkan sikap untuk berhasil, 

menyenangi kehidupan, menyadari sumbangannya terhadap usaha kelompok, dan 

keinginan diterima orang lain.
10

 Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah hal dan 

keadaan yang datang dari luar diri peserta didik yang mendorongnya melakukan 

kegiatan belajar, seperti pujian dan hadiah, peraturan/tata tertib sekolah, suri 

teladan orangtua dan guru.
11

 

Dalam kegiatan pembelajaran kedua jenis motivasi tersebut harus 

digerakkan, sehingga kegiatan belajar peserta didik akan menunjukkan hasil yang 

                                                           
7
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lebih baik. Peserta didik yang belajar karena motivasi yang ada pada diri maupun 

di luar dirinya akan membuat ia semakin giat belajar dan meningkatkan hasil 

belajarnya kelak. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah melalui kegiatan belajar. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan 

tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan intruksional, 

menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis 

besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotor.
12

 

Hasil belajar peserta didik ditunjukkan dari pencapaian yang diperoleh 

peserta didik setelah dilakukan evaluasi. Hasil belajar peserta didik yang 

dikatakan baik apabila memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditentukan pada tiap-tiap mata pelajaran di sekolah tersebut. Untuk mencapai hasil 

belajar yang baik, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor peserta didik yang 

bersangkutan akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor di luar diri peserta didik, 

termasuk kompetensi guru.  

Kompetensi pada dasarnya diartikan sebagai kemampuan atau 

kecakapan.
13

 Untuk dapat melakukan suatu pekerjaan seseorang harus memiliki 

kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan yang relevan 

dengan bidang pekerjaannya.  Dalam hal ini kompetensi guru dapat dimaknai 

sebagai gambaran tentang apa yang harus dilakukan seorang guru dalam 

melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, perilaku, maupun hasil yang 

dapat ditunjukan dalam proses belajar-mengajar. Seorang guru bisa dikatakan 

memiliki kompetensi mengajar jika ia mampu mengajar siswanya dengan baik.
14

 

Seiring dengan hal tersebut Asrorun Ni’am mengemukakan bahwa 

Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada 
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dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.
15

 

Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka 

guru mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam mengantarkan peserta 

didiknya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya 

guru mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. Dengan kompetensi tersebut, maka akan menjadikan guru profesional, 

baik secara akademis maupun non akademis. 

Dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar peserta didik, 

kompetensi guru berperan penting.  Proses belajar mengajar dan hasil belajar para 

peserta didik bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi 

kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang 

mengajar dan membimbing para peserta didik. Guru yang berkompeten akan lebih 

mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para peserta didik berada pada 

tingkat optimal.
16

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa faktor 

kompetensi guru dan motivasi belajar peserta didik dapat menjadi faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Semakin baik tingkat kompetensi guru 

maka hasil belajar peserta didik akan semakin meningkat. Semakin baik motivasi 

belajar peserta didik maka hasil belajar peserta didik pun akan semakin meningkat 

pula,  peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan dapat 

melaksanakan tugas dan tangung jawabnya sebagai seorang peserta didik dengan 

sebaik-baiknya.Artinya kompetensi guru dan  motivasi belajar peserta didik 

merupakan  faktor yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

  Pada prinsipnya belajar adalah perubahan dari diri seseorang, dan 

merupakan keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri atau dari luar peserta 

didik yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

                                                           
15

 Kunandar, Guru Profesional:Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan Dan 
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Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan diharapkan mampu 

menerapkan strategi belajar yang baik bagi peserta didiknya dalam rangka 

menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sekolah merupakan suatu 

lembaga pendidikan formal, di tempat inilah kegiatan belajar mengajar 

berlangsung (ilmu pengetahuan diajarkan dan dikembangkan kepada anak didik). 

Oleh karena itu sekolah menjadi suatu lingkungan yang khas sebagai lingkungan 

pendidikan, yaitu tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dengan segala 

sarana dan prasarana, kondisi lingkungan yang mendukung serta bekerjanya 

semua komponen bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

Kegiatan belajar mengajar memiliki peranan yang sangat penting agar 

pendidikan dapat berjalan dengan baik. Belajar dan mengajar adalah dua konsep 

yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Belajar mengacu pada kegiatan peserta 

didik dan mengajar mengacu pada kegiatan guru. Belajar sebagai proses terjadi 

manakala ada interaksi antara guru dengan peserta didik. Dalam belajar mengajar 

terdapat tujuh komponen utama yaitu : tujuan, bahan, peserta didik, guru, metode, 

situasi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan alat 

penilaian, dimana ketujuh komponen tersebut saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi satu dengan yang lain. 

Keberhasilan peserta didik dalam belajar dapat dilihat dari prestasi hasil 

belajar yang diraih peserta didik tersebut. Tingkat hasil belajar dapat dianalogikan 

sebagai suatu prestasi yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses 

pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Skor yang didapat dari hasil 

eveluasi yang dilaksanakan diakhir proses memberikan gambaran seberapa tinggi 

peserta didik memperoleh prestasi. 

Komponen yang ada dalam sistem pendidikan memberikan kontribusi 

pengaruh bagi peserta didik terutama dalam pencapaian tingkat hasil belajar. 

Komponen guru menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang 

Guru, pada pasal 2 disebutkan bahwa Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, 
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Kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan Pendidikan Nasional
17

. 

Kaitannya dengan kompetensinya, Undang-undang nomor 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat (1) memberikan dimensi kompetensi 

yang harus dimiliki meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi
18

. 

Hasil belajar merupakan tolak ukur keberhasilan peserta didik dalam 

mempelajari materi yang disampaikan selama periode tertentu, untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik guru perlu mengadakan evaluasi atas kemampuan 

peserta didik saat memahami materi yang telah disampaikan melalui hasil evaluasi 

tersebut, maka dapat dilihat hasil belajar yang diperoleh peserta didik. 

Menurut Sardiman tujuan pendidikan dikatakan tercapai apabila prestasi 

belajar yang dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik mengalami 

perkembangan dan peningkatan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu cara 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan
19

. 

Tujuan proses pembelajaran disekolah adalah bahwa semua peserta didik 

dapat memperoleh hasil belajar yang memuaskan. “Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta ddidik setelah mengalami kegiatan 

belajar”
20

. Dengan demikian hasil belajar sangatlah penting untuk mengetahui 

apakah tujuan pendidikan sudah tercapai secara optimal Tujuan pendidikan 

disusun secara bertingkat, mulai dari tujuan pendidikan yang sangat luas dan 

umum sampai ke tujuan pendidikan yang spesifik dan operasional, yaitu: 

                                                           
17

 Tim penerbit, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru 

(Jakarta ; Fokusmedia,2010), h.139 
18

 Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
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Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2011) 

h,19 
20

 Rifa’I dan Catharina, T. Anni. 2009. Psikologi Pendidikan. (Semarang: 

Unnes Press, 2009) h.85 
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a. Tujuan Pendidikan Nasional, 

b. Tujuan Institusional,  

c. Tujuan Kurikulum, 

d. Tujuan Pembelajaran.  

Menurut UU RI No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional jenis dari 

pendidikan menengah salah satunya adalah sekolah menengah kejuruan (SMK). 

Penjelasan pasal 15 menjelaskan bahwa ”pendidikan kejuruan merupakan 

pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta diklat terutama untuk bekarja 

dalam bidang tertentu”.
21

 

Pemberlakuan kurikulum 2013 di laksanakan dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan pada sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan upaya 

antisipatif untuk mencegah kesenjangan antara hasil pendidikan dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat yang akan selalu berkembang. Kesenjangan antara hasil 

pendidikan kejuruan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat terlihat dari tingkat 

pengetahuan dan penguasaan ketrampilan lulusan. 

SMK yang masih belum sepadan dengan tuntutan dunia kerja, serta belum 

sesuainya bidang keahlian mereka dengan bidang-bidang pekerjaan yang di 

butuhkan dunia kerja. Masalah tersebut menjadi meningkatnya jumlah lulusan 

SMK yang menganggur dan mengalami kesulitan mendapat pekerjaan sesuai 

dengan ijasah kejuruannya. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 16 tahun 2007 menjelaskan 

bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

guru yang berlaku secara nasional. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK Guru 

pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang dimuat dalam lampiran 

Permen No.16 tahun 2007, bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik 

pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang 

sesuai dengan bidang study yang diajarkan/ diampu, dan diperoleh dari program 

studi yang terakreditasi. Standar kompetensi guru yang harus dipenuhi oleh 

pendidik ada empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.  

                                                           
21

 http/google/sistem pedidikan nasional.wordpress.12-05-2011 
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Kompetensi yang berkaitan erat dengan guru sebagai sebuah profesi yakni 

kompetensi professional. Kompetensi Profesional yang diharapkan dapat 

terpenuhi yakni guru harus menguasai cara belajar yang efektif, harus mampu 

membuat model satuan pelajaran, mampu memahami kurikulum secara baik, 

mampu mengajar di kelas, mampu menjadi model bagi peserta didik, mampu 

memberikan petunjuk yang berguna, menguasai teknik-teknik memberikan 

bimbingan dan penyuluhan, mampu menyusun dan melaksanakan prosedur 

penilaian kemampuan belajar.
22

 

 Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia 

kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap 

keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. 

Kinerja guru yang baik dillihat dari aspek kompetensi profesionalnya dan 

motivasi belajar yang mendukung ternyata tidak serta merta berbanding lurus 

dengan hasil belajar yang tinggi dari peserta didik. 

Sementara pendapat lain menyatakan “Guru adalah pendidik Profesional, 

karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul 

sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. 

Mereka ini ketika menyerahkan anaknya ke sekolah, sekaligus berarti pelimpahan 

sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru. Hal itupun 

menunjukan pula bahwa orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada 

sembarang guru sekolah karena tidak sembarang orang dapat menjabat guru.
23

 

Pendidikan agama Islam adalah bagian integral dari progam pengajaran di 

lembaga-lembaga pendidikan umum dan merupakan usaha bimbingan terhadap 

peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam 

sehingga menjadi manusia yang bertakwa serta menjadi warga negara yang baik. 

                                                           
22

 Hamalik, O. Metode Belajar Dan Kesulitan-kesulitan Belajar, (Surabaya, 

Usaha Nasional;1994) h.40 
23

 Mulyasa, E, Standar Kompetisi dan Sertifikasi Guru,( Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2007 )h. 38 
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Pendidikan agama Islam dalam mencapai keberhasilan di pengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: kurikulum, peserta didik, pengawas, dan pembina sekolah, 

rumah tangga, masyarakat, sarana dan perkembangan sains dan teknologi.  Proses 

belajar akan semakin sukses apabila ditunjang dengan motivasi yang baik. 

Dalam Permendiknas no.16 tahun 2007 disebutkan standar kompetensi 

profesional yang harus dimikliki guru. Dalam kompetensi profesional terdapat 

lima aspek yaitu: 

1. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

endukung mata pelajaran yang diampu. Seorang guru harus 

menguasai dan memahami materi pembelajaran, hal penting yang 

harus dimiliki guru adalah kemampuan menjabarkan materi standar 

dalam kurikulum. Guru harus mampu menentukan secara tepat materi 

yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. 

2. Menguasai standar kompetensi dasar/ bidang pengembangan yang di 

ampu. Dalam materi pembelajaran pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar (SKKD), setiap kelompok mata pelajaran perlu 

dibatasi. Mengingat prinsiip-prinsip pengembangan kurikulum dan 

pemilihan bahan pembelajaran  

3. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif 

4. Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan rflektif. 

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

 Hasil prasurvey penulis terhadap kompetensi profesional guru pendidikan 

agama Islam di SMK N 1 Metro diperoleh data awal sebagai berikut: guru 

memiliki konsep dalam menyampaikakn materi yang akan di berikan, guru 

memiliki RPP, guru mengembangkan materi dengan menggunakan strategi dan 

efektifitas pembelajaran, guru pendidikan agama Islam juga mengikuti penataran 

dan peningkatan mutu guru yang di laksanakan oleh pemerintah, dan guru selalu 

menggunakan teknologi yang tersedia disekolahan dengan teknologi ini guru 
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dapat mengorganisir, menganalisis, dan memilih informasi yang paling tepat dan 

berkaitan langsung dengan pembentukan kompetensi peserta didik serta tujuan 

pembelajaran. guru bersedia menjadi pembina dalam kegiatan ekstrakurikuler dan 

pengembangan diri peserta didik khususnya dalam hal keagamaan seperti 

“Rohis”.
24

 Rohis yang terdapat di SMK N 1 Metro adalah Rismakansa. 

Adapun hasil prasurvey penulis di SMK Negeri 1 Metro, terhadap 

motivasi belajar peserta didik diperoleh gambaran sebagai berikut: motivasi 

peserta didik terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam bisa dikatakan 

cukup baik, terlihat dari perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran 

yang disampaikan, hal tersebut dapat diamati dari tingkah laku peserta didik yang 

menunjukan sikap antusias selama proses belajar berlangsung, antara lain seperti: 

peserta didik tidak ribut atau mengobrol dengan teman sewaktu pembelajaran 

berlangsung, peserta didik tidak mengantuk dalam mengikuti pembelajaran, 

peserta didik aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru dan peserta didik 

bersemangat dan senang dalam mengikuti pembelajaran.
25

 

Berdasarkan hasil prasurvey tersebut diperoleh data awal bahwa 

kompetensi guru dan motivasi belajar peserta didik di SMK N 1 Metro cukup 

baik, sehingga diharapkan hasil belajar peserta didiknya menjadi lebih baik. Akan 

tetapi dari hasil ujian akhir semester ganjil peserta didik, nilai rata-rata yang 

diperoleh peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam masih 

banyak yang kurang optimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel .1 

Hasil Belajar Peserta didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

No Kriteria Ketuntasan Minimal Frekuensi Persentase 

1 Skor 70 ke atas atau > 70 = Tuntas 184 52,4% 

                                                           
24

 Dwi Widyaningsih, Kepala SMK N 1 Metro, Wawancara, 16 Desember 

2015 
25

 Observasi Pra Survey di SMK N 1 Metro, 16 Desember 2015 
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2 Skor di bawah 70 atau < 70 = Belum Tuntas 166 47,6% 

Jumlah 350  100% 

Sumber: Nilai Hasil Ujian Akhir Semester Ganjil pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Peserta didik Kelas X Tahun Pelajaran 2015/2016 

Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan penulis diperoleh data awal 

bahwa walaupun guru SMK N 1 Metro sudah memiliki kompetensi yang cukup 

baik dan peserta didiknya memiliki motivasi yang cukup baik dalam 

melaksanakan pembelajaran, akan tetapi masih ada peserta didik yang hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam yang dikategorikan belum maksimal. Untuk 

itulah penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

pengaruh kompetensi Profesional guru Pendidikan Agama Islam dan motivasi 

belajar peserta didik terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik, 

dengan lokasi penelitian di SMK N 1 Metro. 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

a. Guru menguasai materi dan menggunakan teknologi dalam mengajar yang 

bervariasi, akan tetapi persentase peserta didik yang hasil belajarnya tuntas 

masih sedikit. 

b. Hasil belajar peserta didik masih belum optimal padahal peserta didik selalu 

mendapatkan suasana belajar yang kondusif dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar . 

c. Kompetensi Profesional guru pendidikan agama Islam sudah baik, akan 

tetapi persentase peserta didik yang hasil belajarnya tuntas masih sedikit. 

d. Peserta didik terlihat sudah memiiki motivasi yang baik dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan antusias menyimak materi yang 

disampaikan guru, namun persentase peserta didik yang hasil belajarnya 

tuntas masih sedikit. 
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2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut, maka agar 

tidak melebar pembahasan dalam penelitian dibatasi pada permasalahan tentang: 

a. Pengaruh kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas X di SMK N 1 

Metro. 

b. Pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam peserta didik kelas X di SMK N 1 Metro. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka dirumuskan dalam masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara  kompetensi profesional 

guru pendidikan agama Islam terhadap hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik kelas X di SMK N 1 Metro? 

2. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara  motivasi belajar peserta 

didik terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas X 

di SMK N 1 Metro? 

3. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi profesional 

guru pendidikan agama Islam dan motivasi belajar peserta didik terhadap 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas X di SMK N 1 

Metro? 

D. Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah: 

1.  Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi prefesional 

guru pendidikan agama Islam terhadap hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik kelas X di SMK N 1 Metro. 
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2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar peserta 

didik terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas X 

di SMK N 1 Metro. 

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi profesonal 

guru pendidikan agama Islam dan motivasi belajar peserta didik terhadap 

hasil  belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas X di SMK N 1 

Metro 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi profesional guru pendidikan 

agama Islam terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik 

kelas X di SMK N 1 Metro. 

b. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas X di SMK N 1 Metro. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi profesional guru pendidikan 

agama Islam dan motivasi belajar peserta didik terhadap hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas X di SMK N 1 Metro. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Memperluas wawasan bagi kajian ilmu pendidikan dalam meningkatkan 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik melalui peningkatan 

kompetensi guru dan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat dijadikan 

sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian peningkatan mutu peserta 

didik yang  akan datang. 

2) Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pendidikan khususnya 

dalam pendidikan 
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3) Agama Islam dan berguna bagi pengembangan wacana ilmu-ilmu ke-

Islaman, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan 

agama Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan informasi mengenai pengaruh kompetensi profesional guru 

pendidikan agama Islam dan motivasi belajar peserta didik terhadap hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik khususnya di SMK N 1 

Metro. 

2) Memberikan bahan masukan atau sumbangsih pemikiran  yang konkrit dan 

aplikatif bagi pembaca terutama bagi guru dalam memahami dan 

mengimplemetasikan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan 

motivasi secara lebih maksimal dan lebih memperhatikan hasil belajar 

peserta didik. 

  Penelitian ini dapat berguna sebagai tolok ukur sekaligus media 

komunikasi bagi perencana, pelaksana dan pengambilan keputusan untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

F. Kerangka Pikir 

Ada beberapa Istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini untuk 

mempermudah pemahaman tentang penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan itu antara lain: kompetensi guru, kompetensi profesional guru 

pendidikan agama Islam, motivasi belajar, dan hasil belajar 

a) Kompetensi guru 

Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus 

ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.
26

 

Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan 

kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Adapun kompetensi 

yang harus dimiliki guru agar bisa dikatakan sebagai guru yang profesional antara 

                                                           
26

 Kunandar, Guru Profesional:Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan Dan 

Sukses Dalam Sertifikasi Guru, (Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2007),  h. 55 
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lain: kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi professional. 

1) Kompetensi Pedagogik, meliputi : 

a. kemampuan memahami peserta didik secara mendalam 

b. kemampuan merancang pembelajaran 

c. kemampuan melaksanakan pembelajaran 

d. kemampuan merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran 

e. kemampuan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensinya 

2) kompetensi Kepribadian, meliputi : 

a. Kemampuan berkepribadian yang mantap dan stabil 

b. Kemampuan berkepribadian yang dewasa 

c. Kemampuan berkpribadian yang arif 

d. Kemampuan berakhlak muliadan menjadi teladan 

e. Kemampuan berkepribadian yang berwibawa 

3) kompetensi Sosial, meliputi : 

a. kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik 

b. kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama 

pendidik dan tenaga kependidikan 

c. kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

orangtua/wali siswa dan masyarakat sekitar. 

4) kompetensi Professional, meliputi : 

a. kemampuan menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang 

studi 

b. kemampuan menguasai struktur dan metode keilmuan.
27

 

 

 

                                                           
27

Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional “Strategi Meningkatkan 

Kualifikasi dan Kualitas Guru Di Era Globa”), (Erlangga, Jakarta, 2013), h. 41  
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b) Kompetensi profesional 

Guru Profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya. Yaitu, 

dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik dalam 

belajar. Guru dituntut mencari tahu secara terus-menerus bagaimana seharusnya 

peserta didik itu belajar. Maka apabila ada kegagalan peserta didik guru terpanggil 

untuk menemukan penyebabnya dan mencari jalan keluar bersama peserta didik.
28

 

Perkembangan secara global menunjukan semakin dibutuhkannya keahlian 

profesional. Meningkatnya tuntutan masyarakat atas kebutuhan keahlian 

profesional dan sikap profesional menimbulkan suatu reaksi yang berkembang 

cepat di masyarakat yang bertujuan dapat mengisi kebutuhan sesuai dengan 

perkembangan di berbagai bidang yang semakin komplek yang membutuhkan 

penanganan dan pengamanan yang semakin sempurna. diperlukan sumber daya 

manusia yang memiliki ketangguhan daya saing dan kualitas yang tinggi. 

Sumber daya manusia seperti itu sangat dibutuhkan oleh bangsa dan 

negara dalam abad globalisasi yang akan menghadapi persaingan yang semakin 

berat dan ketat dalam semua aspek kehidupan di sepanjang abad 21. 

Kesuksesan menghasilkan warga negara sebagai sumber daya manusia 

yang berkompetitif dan berkualitas ini sangat tegantung pada kualitas 

penyelenggara kegiatan atau proses belajar-mengajar di sekolah dan lembaga 

pendidikan sejenis yang dielenggarakan untuk seluruh lapisan rakyat Indonesia.
29

 

Proses belajar dan hasil belajar siswa tidak hanya di tentukan oleh sekolah, 

pola, struktur dan isi kurikulum, akan tetapi juga ditentukan oleh kompetensi guru 

yang mengajar dan membimbing mereka. Guru yang kompeten akan lebih mampu 

mengeola kelasnya, sehingga kegiatan belajar mengajar siswa dalam tingkat yang 

optimal. 

                                                           
28

 Ibid, h. 15 
29

 Asep Yudi Permana, Dalam Seminar Nasional FPTK UPI, 2006 
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Dengan demikian profesionalisme merupakan performance quality dan 

sekaligus sebagai tuntutan perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. 

Konsekuensinya guru sebagai profesional di tuntut untuk bisa bekerja dalam 

koridor profesionalisme.
30

 

Glickman  menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara professional 

bilamana orang tersebut memilki kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). 

Maksudnya adalah seseorang akan bekerja secara professional bilamana memiliki 

kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan 

sebaik-baiknya.  

Sebaliknya seseorang tidak akan bekerja secara profesioanal bilamana 

hanya memenuhi salah satu diantara dua persyaratan di atas. Jadi, betapa pun 

tingginya kemampuan seseorang ia tidak akan bekerja secara profesional apabila 

tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi. Sebaliknya, betapapun tingginya 

motivasi kerja seseorang ia tidak akan sempurna dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya bilamana tidak didukung oleh kemampuan
31

. 

Menurut Suharsimi Arikuto, kompetensi profesional artinya guru memiliki 

pengetahuan yang luas serta mendalam tentang subjec matter ( mata pelajaran) 

yang diampu dan akan diajarkakn, serta penguasaan metodologis dalam arti 

memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta 

mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar.
32

 

Menurut Sardiman “Indikator kompetensi professional guru meliputi 

mennguasai keilmuan sesuai bidang, mengelola program belajar mengajar, 

mengelola kelas, menggunakan media pembelajaran / teknologi, dan menilai 

prestasi siswa”.
33

 

                                                           
30

 Dedi Supriadi, Mengangkat Citra Guru dan Martabat Guru, (Yogyakarta, 

adicita Karya Nusa; 1999), h. 15 
31

Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar,(Jakarta: 

PT Bumi Aksara,2008), h. 48 
32

 Ibid, h.53 
33

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2011), h.164  
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c) Motivasi Belajar 

Motivasi belajar menurut sardiman adalah dorongan yang ada dalam diri 

peserta didik melalui aktualisasi diri dan pengembangan kemampuan dalam  

meningkatkan kemajuan diri setinggi-tingginya.
34

 Seiring dengan hal itu Hamzah 

B. Uno mengungkapkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan 

eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator meliputi : 

1)  Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

2)  Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

3)  Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

4)  Adanya penghargaan dalam belajar, 

5)  Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

6)  Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 

seseorang peserta didik dapat belajar dengan baik
35

 

 

d) Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

adalah perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari kreativitas belajar.
36

 

Kriteria hasil belajar peserta didik ditentukan berdasarkan pencapaian KKM atau 

kriteria ketuntasan minimal per bidang studi tiap sekolah. Untuk itu dalam 

penelitian ini kriteria hasil belajar dalam penelitian ini berdasarkan KKM mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK N 1 Metro yaitu: 1) Skor 100 – 70 

dikategorikan hasil belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik tuntas, 2) Skor 

69 – 0 dikategorikan hasil belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik belum 

tuntas. 

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berpikir tersebut, maka untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Ibid, h. 87 
35

Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya (Analisis di Bidang 

Pendidikan), Bumi Aksara, Jakarta, h. 31 
36

 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Usaha 

Nasional, Surabaya, 1994), h. 23 
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Gambar 1 kerangka Fikir 

X1 

Kompetensi profesional: 

1. Menguasai keilmuan 

sesuai bidang,  

2. Mengelola program 

belajar mengajar,  

3. Mengelola kelas,  

4. Menggunakan 

media/sumber dan 

teknologi,  
 

 

X 2 

Motivasi belajar: 

1. Adanya hasrat dan keinginan 

berhasil 

2. Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 

3. Adanya harapan dan cita-cita 

masa depan 

4. Adanya penghargaan dalam 

belajar, 

5. Adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar 

6. Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif 

 

1.  

Hasil Belajar Peserta 

Didik 

Y 

1) Skor 100 – 

70 

dikategorikan 

hasil belajar 

PAI peserta 

didik tuntas 

2) Skor 69 – 0 

dikategorikan 

hasil belajar 

PAI peserta 

didik belum 

tuntas 

 




