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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Hamalik hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya dan 

yang tidak tahu menjadi tahu.
1
 Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil 

maksimum yang telah dicapai oleh seseorang siswa setelah mengalami proses 

belajar mengajar dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Hasil belajar tidak 

mutlak berupa nilai saja, akan tetapi dapat berupa perubahan, penalaran, 

kedisiplinan, keterampilan dan lain sebagainya yang menuju pada perubahan 

positif.  

Pengertian hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar 

siswa melalui kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar. Berdasarkan 

pengertian di atas hasil belajar dapat menerangai tujuan utamanya adalah untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu 

kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai 

dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau symbol.
2
  

Hasil belajar menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya yang telah 

mengalami proses pengalihan ilmu pengetahuan dari seseorang yang dapat 

dikatakan dewasa atau memiliki pengetahuan kurang. Jadi dengan adanya hasil 

belajar, orang dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat menangkap, 

memahami, memiliki materi pelajaran tertentu. Atas dasar itu pendidik dapat 

                                                             
 1 Omear Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Hlm 30 

 2Dimyati Dan Mudjiono, Belajar Dan Pembalajaran, (Jakarta: Rineka Cipta 

Tahun2009), Hlm 200 
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menentukan strategi belajar mengajar yang lebih baik. Hasil belajar ini pada 

akhlirnya difungsikan dan ditunjukan untuk keperluan berikut ini: 

a.  Untuk seleksi, hasil dari belajar seringkali digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan siswa-siswa yang paling cocok untuk jenis jabatan atau jenis 

pendidikan tertentu. 

b. Untuk kenaikan kelas, untuk menentukan apakah seseorang siswa dapat 

dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi atau tidak, memerlukan informasi yang 

dapat mendukung keputusan yang dibuat guru. 

c. Untuk penempatan, agar siswa dapat berkembang sesuai dengan tingkat 

kemampuan dan potensi yang mereka miliki, maka perlu dipikirkan 

ketepatan penempatan siswa pada kelompok yang sesuai.
3
 

Hasil belajar mencakup tiga ranah yaitu: 

1) Ranah Kognitif 

Adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Segala upaya 

yang menyangkup aktivitas otak adalah termasuk ranah kognitif. Menurut 

Bloom, ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses berfikir yaitu: 

knowledge(pengetahuan/hafalan/ingatan), compherehension (pemahaman), 

application (penerapan), analysis (analisis), syntetis(sintetis), evaluation 

(penilaian).
4
 

2) Ranah afektif  

Taksonomi untuk daerah afektif dikeluarkan mula-mula oleh David 

R.Krathwohl dan kawan-kawan dalam buku yang diberi judul taxsonomy 

of educational objective: affective domain. Ranah afektif adalah ranah 

yang berkenaan dengan sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya 

bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Tipe 

hasil belajar afektif akan Nampak pada murid dalam berbagai tingkahlaku 

                                                             
3 Ibid,  Hlm 201. 
4
 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama Di 

Sekolah, UIN-Maliki Press, Tahun 2010.Hlm 3 
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seperti: perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman sekelas, kebiasan belajar dan hubungan 

sosial.
5
 

3) Ranah psikomotorik.  

Hasil belajar psikomotor dikemukakan oleh simpson. Hasil belajar 

ini tampak dalam bentuk keterampilan (skill), dan kemampuan bertindak 

individu. Ada enam tingkatan keterampilan, yakni: gerakan reflek 

(keterampilan pada gerakan yang tidak sadar), keterampilan pada gerak-

gerak sadar, kemampuan perceptual, termasuk di dalamnya membedakan 

visual, membedakan auditif, motorik dan lain-laian, kemampuan di bidang 

fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan dan ketetapan, gerakan-gerakan 

skill, mulai keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang 

komplek, kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi nondecursive, 

seperti gerakan ekspresif dan interpretatif.
6
 

2. Kriteria atau Indikator Hasil Belajar 

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah 

psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. 

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seseorang dalam mennguasai ilmu 

pengetahuan pada suatu mata pelajaran dapat dilihat melalui prestasinya. Peserta 

didik akan dikatakan berhasil apabila prestasinya baik dan sebaliknya, ia tidak 

berhasil jika prestasinya rendah.  

Pada tingkat yang sangat umum sekali, hasil belajar dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga yaitu: 

a. Keefektifan (effectiveness) 

b. Efesiensi (efficiency) 

c. Daya Tarik (appeal).
7 

                                                             
5
 Ibid, Hlm 5 

6
 Ibid, Hlm 9 

7 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2010), 42. 
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Keefektifan pembelajran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian si 

pelajar. Ada 4 aspek penting yang dapat dipakai untuk mempreskripsikan 

keefektifan belajar yaitu: 1) kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari atau 

sering disebut dengan “tingkat kesalahan”, 2) kecepatan unjuk kerja, 3) tingkat 

ahli belajar, dan 4) tingkat retensi dari apa yang dipelajari. 

Efesien pembelajran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan 

jumlah waktu yang dipakai si belejar dan jumlah biaya pembelajaran yang 

digunakan. Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati 

kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Daya tarik pembelajran erat sekali 

dengan daya tarik bidang studi, dimana kualitas pembelajaran biasanya akan 

mempengaruhi keduanya.  

Kunci pokok utama memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa 

adalah mengetahui garis besar indikator dikaitkan dengan jenis prestasi yang 

hendak diungkapkan atau diukur. Indikator hasil belajar menurut Benjamin S. 

Bloom dengan taxsonomy of education objectives membagi tujuan pendidikan 

menjadi tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik.
8 
  

Tabel 5 

Jenis dan indikator hasil belajar
9
 

 

No Ranah Indikator 

1. Ranah kognitif 

a. Ingatan, Pengetahuan 

(knowledge) 

b. Pemahaman 

(Comprehension) 

 

c. Penerapan 

(Application) 

 

 

d. Analisis (Analysis) 

1.1 Dapat menyebutkan  

1.2 Dapat menunjukkan kembali 

 

2.1 Dapat menjelaskan,  

2.2 Dapat mendefinisikan dengan bahasa 

sendiri  

 

3.1 Dapat memberikan contoh 

3.2 Dapat menggunakan secara tepat  

 

 

                                                             
 8Burhan Nurgianto, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah, (Yogyakarta: 

BPFE, Tahun 1988), Hlm 42 

9Muhibin Syah, “Pisikologi Belajar”, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Tahun 

2011, Hlm 39-40  
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e. Menciptakan, 

membangun 

(Synthesis) 

 

 

 

f. Evaluasi 

(Evaluation) 

 

4.1 Dapat menguraikan  

4.2 Dapat mengklasifikasikan/ memilah  

 

5.1 Dapat menghubungkan materi –materi, 

sehingga menjadi kesatuan yang baru  

5.2 Dapat menyimpulkan  

5.3 Dapat menggeneralisasikan (membuat prinsip 

umum) 

 

6.1 Dapat menilai,  

6.2 Dapat menjelaskan dan menafsirkan,  

6.3 Dapat menyimpulkan  

2. Ranah Afektif 

a. Penerimaan 

(Receiving) 

 

b. Sambutan  

 

c.Sikap menghargai 

(Apresiasi) 

 

 

d.Pendalaman  

(internalisasi) 

 

e.Penghayatan  

(karakterisasi) 

 

1.1 Menunjukkan sikap menerima  

1.2 Menunjukkan sikap menolak  

 

2.1 Kesediaan berpartisipasi/terlibat  

2.2 Kesediaan memanfaatkan  

3.1 Menganggap penting dan bermanfaat  

3.2 Menganggap indah dan harmonis 

3.3 Menggagumi 

 

4.1 Mengakui dan menyakini 

4.2 Mengingkari 

 

5.1 Melembagakan atau meniadakan  

5.2 Menjelmakan dalam pribadi dan perilaku 

sehari-hari. 

3. Ranah psikomotor 

a. Keterampilan bergerak 

dan bertindak  

 

b. Kecakapan ekspresi 

verbal dan non-verbal  

 

 

 

1.1 Kecakapan mengkoordinasikan gerak mata, 

telinga, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya. 

 

 

2.1 Kefasihan melafalkan/ mengucapkan  

2.2 Kecakapan membuat mimik dan gerakan 

jasmani 

 

Dengan melihat tabel di atas kita dapat menyimpulkan bahwa dalam hasil 

belajar harus dapat mengembangkan tiga ranah yaitu: ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dalam penelitian ini peneliti akan mengukur hasil belajar pada ketiga 

ranah ranah tersebut yang diambil dari dokumentasi guru Qur‟an Hadits. 

Sebagai indikator hasil belajar, perubahan pada tiga ranah tersebut di 

rumuskan dalam tujuan pengajaran. Dengan demikian hasil belajar dibuktikan 
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dengan nilai baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang 

menjadi ketentuan suatu proses pembelajaran dianggap berhasil apabila daya 

serap tinggi baik secara perorangan maupun kelompok dalam pembelajaran telah 

mencapai tujuan. Jadi ada dua indikator keberhasilan belajar yaitu: 

a. Daya serap tinggi baik perorangan maupun secara kelompok  

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau indikator telah 

tercapai secara perorangan atau kelompok.   

Suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah daya serap tinggi 

baik secara perorangan maupun kelompok dan perilaku yang digariskan dalam 

tujuan pembelajaran telah dicapai
.10

  

3. Tingkat keberhasilan belajar 

Bukti bahwa seorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku 

pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti 

menjadi mengerti. Tingkah laku memiliki unsur subjektif dan unsur motoris. 

Unsure subjektif adalah unsur rohaniah sedangkan unsur motoris adalah unsure 

jasmaniah. Bahwa seseorang sedang berfikir dapat dilihat dari raut mukanya, 

sikap dalam rohaniah tidak bisa kita lihat. 

Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah aspek. Hasil belajar akan 

tampak pada setiap perubahan pada aspek-aspek tersebut. Adapun aspek-aspek 

tersebut adalah: 

a. Pengetahuan,  

b. Pengertian 

c. Kebiasaan  

d. Keterampilan 

e. Apresiasi 

f. Emosional  

g. Hubungan sosial 

h. Jasmani 

i. Etis atau budi pekerti 

j. Sikap.
11

 

                                                             
10 Syaiful Bahri Djamaroh Dan Arwan Zain, “Strategi Belajar Mengajar”, 

Jakarta:Rineka Cipta, 2002,  Hlm 120  
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  Hasil belajar yang dicapai dalam proses pembelajaran merupakan ukuran 

hasil upaya yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dengan segala faktor 

yang terkait. Tingkatan keberhasilan belajar dapat dikatagorikan sebagai berikut: 

a) Istimewa/maksimal bila semua bahan pelajaran dikuasai 100% 

b) Baik sekali/ optimal bila sebagian besar materi dikuasai antara 76-99% 

c) Baik/ minimal, bila bahan dikuasai hanya 60-75% 

d) Kurang, bila bahan yang dikuasai kurang dari 60%.
12

 

Ketentuan tingkat keberhasilan antara lembaga pendidikan satu dengan 

lembaga pendidikan lainnya berbeda, bahkan sekarang satuan pendidikan 

diberikan kewenangan untuk dapat menentukan kriteria ketuntatas minimum 

(KKM) sendiri-sendiri. 

4. Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Hasil Belajar  

Keberhasilan belajar tidak saja ditentukan oleh peningkatan kemampuan 

para pendidiknya saja, akan tetapi ditentukan oleh faktor-faktor yang lain yang 

saling mempengaruhi satu dengan yang lain, sebagaimana Oemar Hamalik 

mengemukakan beberapa faktor kesulitan belajar siswa antara lain: 

a. Faktor-faktor yang berfungsi dari diri sendiri 

b. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan  

c. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga  

d. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat.
13

 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang merupakan 

kesulitan belajar yang dialami peserta didik perlu adanya bantuan dan bimbingan 

guna meningkatkan prestasi belajar siswa dan terhindar dari kesulitan belajar yang 

dialami siswa dan akhirnya dapat dicapai prestasi belajar yang optimal. 

 

 

                                                                                                                                                                       
11 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara : 2004), HLm 30 
12 Ibid,Hlm 121-122  
13 Op.Cit, Oemar Hamlik, Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi. Hlm 117 
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B. Kompetensi Profesional Guru 

Guru sebagai pendidik professional mempunyai citra yang baik 

dimasyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak 

menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya.  Hal ini berhubungan 

dengan bagaimana pola tingkahlaku guru dalam memahami, menghayati, serta 

mengamalkan sikap kemampuan dan sikap profesionalnya. Pola tingkahlaku guru 

berhubungan dengan sasarannya, yakni sikap professional keguruan terhadap: 

1. Peraturan perundang-undangan 

2. Organisasi profesi 

3. Teman sejawat 

4. Anak didik  

5. Tempat kerja 

6. Pemimpin  

7. Dan pekerjaan.
14

  

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai 

pengetahuan bidang ilmu teknologi dan seni yang sekurang-kurangnya meliputi 

penguasaan: 

a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi 

program satuan pendidikan, mata pelajaran yang diampunya. 

b. Konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni 

yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan 

program satuan pendidikan, mata pelajaran dan kelompok mata 

pelajaran yang diampu.
15

 

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahllian, 

kemahiran atau kecakapan yang memenuhi stadar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi.
16

 Sedangkan menurut Surya (2005), guru yang 

profesional tercemin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai 

dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan 

                                                             
14

 Soetjipto, Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, Jakarta:  PT Rineka Cipta, Tahun 2004, 

Cet-2, Hlm 42-43 

15Jamal Ma‟mur Asmani, “Tujuh Kompetensi Guru Menyenangkan Dan 

Professional”, Jogjakarta: Power Books (INDINA), Cet pertama, Tahun 2009, Hlm 45. 

16 Op.Cit, Jamal ma‟mur asmani, Hlm 46-47 
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melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru 

profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral dan 

spiritual.
17 

  

 

1. Kode Etik Profesional Guru 

Guru profesional akan dapat menyelenggarakan proses PBM yang bersih 

dan menyenangkan, sehingga dapat mendorong kreaktivitas pada diri siswa. Guru 

professional dituntut memiliki kode etik, yaitu norma tertentu sebagai pegangan 

yang diakui serta dihargai oleh masyarakat.  

Suryadi mengatakan bahwa untuk menjadi professional seorang guru 

dituntut untuk memiliki lima hal yaitu: 

a. Guru mempunyai komitmen pada siswa dan PBM 

b. Guru menguasai secara mencalam mata pelajaran yang diajarkannya 

c. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar melalaui berbagai 

cara evaluasi 

d. Guru mampu berpikir sistematis 

e. Guru seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam 

lingkungan profesinya.
18

 

 

Sebagai pemengang amanat, seorang guru bertanggung jawab atas amat 

yang diserahkan kepadanya. Allah SWT menjelaskan: 

                           

                     

       

                                                             
17 Kunandar, “Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2008. Hlm 47    
18 Buchari Alma, “Guru Professional Menguasi Metode Dan Terampil 

Mengajar“, Bandung : Alfabeta, Tahun 2009.  Hlm 133. 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”( Q.S An-Nisa‟:58) 

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa seorang guru memiliki tanggung 

jawab(amanat) yang besar bukan hanya dari orang tua siswa untuk mendidik 

anaknya melainkan juga dari setiap orang yang memerlukan bantuan untuk di 

didik.  

2. Indikator Profesional Guru 

Guru yang professional adalah guru yang memiliki seperangkat 

kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan keprofesionalannya.  

Kompetensi guru di Indonesia telah pula dikembangkan oleh proyek pembinaan 

pendidikan guru  (P3G), dari analisis tugas-tugas guru, baik sebagai pengajar, 

pembimbing, maupun sebagai administrator kelas. Ada sepuluh kompetensi guru 

menurut P3G yakni: 

a. Menguasai bahan  

b. Mengelolah program pembelajaran  

c. Mengelolah kelas 

d. Menggunakan media/suber belajar 

e. Menguasai landasan kependidikan  

f. Mengelolah interaksi pembelajaran  

g. Menilai prestasi belajar 

h. Mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyeluruhan  

i. Menguasai dan menyelenggarakan administrasi sekolah  

j. Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan 

pengajaran.
19

 

Sedangkan menurut pendapat Soedijarto kemampuan profesonal guru 

meliputi: 

a. Merancang dan merencanakan program pembelajaran  

b. Mengembangkan program pembelajaran  

c. Mengelola pelaksanaan program pembelajaran 

                                                             
19

 Ali Mudlofir,Pendidikan Profesional konsep, strategi, dan aplikasinya dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2012, 

Cet-1,   Hlm,76-77 
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d. Menilai proses dan hasil pembelajaran  

e. Mendiaknosis faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses 

pembelajaran.
20

 

 

Indikator kompensi profesional guru yang digunakan peneliti adalah 

pendapat yang dikemukakan Sardiman bahwa, kompetesi professional guru 

ditunjukkan dari 7 kompetensin yaitu: 

1) Menguasai bahan pembelajaran  

2) Mampu mengelola program pembelajaran  

3) Mampu mengelola kelas 

4) Mampu menggunakan media dan sumber pembelajaran  

5) Menguasai landasan-landasan kependidikan  

6) Mampu mengelola interaksi pembelajaran  

7) Mampu menilai prestasi siswa.
21

 

Indikator kompetensi tersebut merupakan kemampuan yang harus dikuasai 

sepenuhnya oleh guru yang professional. Untuk mempertegas dan memperjelas 

kemampuan tersebut, berikut dibahas satu persatu: 

1) Menguasai bahan pembelajaran  

Salah satu indikator dalam kompetensi profesional guru adalah 

mennguasai bahan ajar atau materi pembelajaran.kemampuan menguasai bahan 

pelajaran, sebagai bagian dari proses pembelajaran hendaknya tidak dianggap 

pelengkap bagi profesi guru. Guru yang professional mutlak harus menguasai 

bahan yang diajarkannya. Penguasaan guru akan bahan pelajaran akan sangat 

mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa.  

Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) secara garis 

besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Banyak 

pendapat yang mengatakan bahwa proses dan hasil belajar siswa bergantung pada 

penguasaan pelajaran oleh guru dan keterampilan mengajarnya. Pendapat ini 

diperkuat oleh Hilda Taba, seorang pakar pendidikan yang mengatakan bahwa 

efektivitas pengajaran dipengaruhi oleh: 

                                                             
20 Ibid, Hlm 57 

21 Sardiman AM, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja 

Garafindo Persada, Tahun 2001, Hlm 162 
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a. Karakteristik guru dan siswa,  

b. Bahan pelajaran  

c. Aspek lain yang berkenaan dengan situasi pelajaran.
22

 

Menurut Abdul Majid (2007: 174), bahan ajar adalah segala bentuk, 

bahan, informasi, alat dan teks yang digunakan untuk membantu guru/instruktur 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksut bisa berupa 

tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Bahan ajar atau materi kurikulum 

adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami oleh siswa dalam upaya 

mencapai tujuan kurikulum. 

 

Sedangkan Pannen dan Purwanto (2001:116) menerangkan bahwa bahan 

ajar memiliki ciri-ciri yaitu: 

a. Menimbulkan minat dari pembaca  

b. Ditulis dan dirancang untuk digunakan mahasiswa  

c. Menjelaskan tujuan instruksional  

d. Disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel  

e. Stukturnya berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir 

yang akan dicapai  

f. Terfokus pemberian kesempatan mahasiswa untuk berlatih  

g. Mengakomodasi kesukaran belajar mahasiswa  

h. Selalu memberi rangkuman  

i. Gaya penulisan komunikatif dan semi formal  

j. Kepadatan berdasarkan kebutuhan mahasiswa  

k. Dikemas untuk digunakan dalam proses intruksional  

l. Mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari 

mahasiswa  

m. Menjelaskan cara mempelajari bahan ajar.  

 

2) Mampu mengelola program pembelajaran  

Kemampuan merencanakan proses belajar mengajar bagi profesi guru 

sama dengan kemampuan mendesain bangunan bagi seorang arsitek. Ia tidak 

hanya bias membuat gambar yang baik dan memiliki nilai estetis, tetapi juga harus 

menetahui makna dan tujuan dari desain bangunan yang dibuatnya. Demikianlah 

halnya guru, dalam membuat rencana atau program belajar mengajar.  

Untuk dapat membuat perencanaan belajar mengajar, guru terlebih dahulu 

mengetahui arti tujuan perencanaan tersebut, serta menguasai secara teoretis dan 
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praktis unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.
23

 Oleh sebab itu kemampuan 

merencanakan program belajar mengajar merupakan muara dalam segala 

pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang 

objek belajar dan situasi pengajaran. Program pembelajaran dibuat sebelum 

melaksanakan pembelajarana. Tujuan lain dari program pembelajaran ialah 

sebagai tuntutan administrasi kelas. 

 

3) Mampu mengelola kelas 

Melaksanakan atau mengelola proses pembelajaran merupakan tahap 

pelaksanaan dari program pembelajaran yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan 

program belajar mengajar kemampuan yang dituntut adalah kreativitas guru dalam 

menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana 

yang telah disusun dalam perencanaan.
24

 

Pada tahap ini, disamping pengetahuan-pengetahuan teori tentang belajar 

mengajar, tentang pelajar, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknis 

mengajar. Kemampuan mengelolah proses pembelajaran tidak mungkin diperoleh 

tanpa mengalaminya secara langsung.  

 Kemampuan mengelolah kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. 

Tujuan dalam mengelola kelas yaitu: 

a. Mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

b. Membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari 

tujuan pembelajaran  

c. Mengendalikan siswa dan sarana pembelajran dalam suasana  

pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran  
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d. Membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan 

siswa dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. 
25

 

 

4) Mampu menggunakan media dan sumber pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai 

perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi 

dalam mencapai tujuan pembelajran. Menurut Suyud (2005) mengembangkan 

instrumen kinerja professional Guru dengan sub variabel penguasaan metode dan 

stategi pembelajaran yaitu: 

a. Melakukan penilaian kemampuan awal siswa  

b. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang membuat siswa aktif 

c.  Mengupayakan proses pembelajaran berlangsung dalam suasana yang 

menyenangkan  

d. Membuat joke(lelucon) untuk menyegarkan suasana kelas 

e. Menyediakan aktivitas yang menyenangkan tetapi realistic dan dapat 

dicapai seluruh siswa 

f. Mengembangkan belajar dalam kelompok  

g. Memfasilitasi dan mendorong siswa menemukan dan merumuskan 

sendiri pengetahuan 

h. Memfasilitasi dan mendorong siswa menemukan dan merumuskan 

sendiri pengetahuan 

i. Mengaitkan topic/materi pembelajaran dengan pengetahuan awal yang 

telah dimiliki siswa 

j. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi  

k. Melakukan uji coba metode baru untuk meningkatkan pembelajaran 

lebih aktif.
26

  

 

Adapun kemampuan yang harus dimiliki guru sehubungan dengan 

kemampuan dalam menggunkan media ddan sumber pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengenal, memilih dan menggunakan media, meliputi: mempelajari 

macam-macam media pendidikan, mempelajari criteria pemilihan 

media pendidikan, menggunakan media pendidikan dan merawat alat-

alat bantu mengajar. 

b. Membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, meliputi: mengenali 

bahan-bahan yang tersedia dilingkungan sekolah untuk membuat alat-
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alat bantu mengajar, mempelajari perkakas untuk membuat alat-alat 

bantu mengajar. 

c. Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses 

pembelajran, meliputi: mempelajari cara-cara mengunakan 

laboratorium, mempelajari cara-cara dan aturan pengalaman kerja di 

laboratorium, berlatih mengatur tata ruang laboratorium, dan 

mempelajari cara merawat dan menyimpan alat-alat. 

d. Mengembangkan labiratorium, meliputi:mempelajari fungsi 

laboratorium dalam proses pembelajaran, mempelajari criteria 

pemilihan alat, mempelajari berbagai desain laboratorium, menilai 

keefektifan kegiatan laboratorium, dan mengembangkan eksperimen 

baru. 

e. Menggunakan perpustakaan dalam proses pembelajaran, meliputi: 

mempelajari fungsi-fungsi perpustakaan dalam proses pembelajaran, 

mempelajari macam-macam sumber perpustakaan, menggunakan 

macam-macam sumber perpustakaan, mempelajari criteria pemilihan 

sumber perpustakaan, dan menilai sumber-sumber perpustakaan.  

f. Menggunakan micro teaching unit dalam proses pembelajaran.
27

 

  

5) Menguasai landasan-landasan kependidikan  

Landasan-landasan kependidikan sangat perlu dikuasai oleh setiap guru 

yang memiliki profesional, karena guru menguasai dasar keilmuan pendidikan 

yang mantap akan dapat member minat bahwa peserta didik dapat belajar sasuatu 

yang bermakna dari guru yang bersangkutan. Hal-hal yang harus dikuasai seorang 

guru antara lain tentang : ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi 

pendidikan, bimbingan dan konsling dan filsafat pendidikan. 

Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru sehubungan dengan 

kemampuan dalam menguasai landasan-landasan kependidikan sebagai berikut: 

a. Mempalajari konsep dan masalah pendidikan dan pengajaran dengan 

sudut tinjauan sosiologis, filosofis, historis, dan psikologis. 

b. Mengenali fungsi sekolah sebagai lembaga sosial yang potensial dapat 

memajukan masyarakat dalam arti luas serta pengaruh timbal balik 

antara sekolah dan masyarakat.
28
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6) Mampu mengelola interaksi pembelajaran  

Interaksi pembelajaran adalah hubungan timbal balik antara guru dan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dikelas. Guru yang profesional adalah 

guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Dalam mengajar 

diperlukan keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar 

mengajar secara efektif dan efisien. Keterampilan guru tersebut antaraea lain: 

a. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

b. Keterampilan melaksanakan  

c. Keterampilan bertanya  

d. Keterampilan memberi penguatan  

e. Keterampilan menggunakan media pembelajaran  

f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil  

g. Keterampilan mengelolah kelas  

h. Keterampilan mengadakan variasi  

i. Keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. 

Roestiyah juga mengemukkakan bahwa interaksi pembelajaran akan 

membantu pribadi anak mengembangkan potensi sepenuhnya, sesuai dengan cita-

citanya serta hidupnya dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat dan 

negaranya.
29

 

Kemampuan yang dimiliki guru sehubungan dengan kemampuan dalam 

mengelolah interaksi  pembelajaran adalah: 

a. Mempelajari cara-cara memotivasi siswa untuk belajar 

b. Menggunakan cara-cara memotivasi siswa untuk belajar 

c. Mempalajari macam-macam bentuk pertanyaan  

d. Menggunakan macam-macam bentuk pertanyaan secara tepat 

e. Mempelajari beberapa mekanismepsikologis pembelajaran di sekolah  

f. Mengkaji factor-faktor positif dan negative dalam proses belajar  

g. Menggunakan cara-cara berkomunikasi antar pribadi.
30
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7) Mampu menilai prestasi siswa. 

Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang telah 

dicapai oleh siswa, baik secara iluminatif-observatif maupun secara struktual-

objektif. Penilaian secara iluminatif-observatif dilakukan dengan pengamatan 

yang terus menerus tentang perubahan dan kemajuan yang telah dicapai dengan 

baik oleh siswa.  

Penilaian secara  struktual-objektif berhubungan dengan pemberian skor, 

angka, atau nilai yang biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa. 

Kemampuan guru dalam menilai prestasi belajar siswa memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap kepentingan pengajaran. Karena dengan kemampuan 

tersebut guru akan mampu menentukan arah perkembangan diri siswa dan dapat 

memandu usaha optimal perkembangan potensi siswa. Kemampuan yang harus 

dimiliki guru sehubungan dengan kemampuan dalam menilai prestasi belajar 

siswa adalah: 

a. Mempelajari fungsi penilaian  

b. Mempelajari bermacam-macam teknik dan prosedur penilaian 

c. Menyususn teknik dan prosedur penilaian  

d. Mempalajari criteria penilaian teknik dan prosedur pembelajaran 

e. Menggunakan teknik dan prosedur penilaian 

f. Mengelola dan mengintrerprestasikan hasil penilaian 

g. Menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan proses pembelajaran  

h. Menilai teknik dan prosedur penilaian  

i. Menilai keefektifan program pengajaran.
31

   

Adapun hubungan atau korelasi antara kompetensi profesional guru 

dengan hasil belajar siswa, menurut Lyle M. Spencer kompetensi profesional guru 

memiliki hubungan yang sangat erat dengan kegiatan belajar  dan prestasi atau 

hasil belajar siswa.  

 

C. Mata Pelajaran Qur‟an Hadis 

Dalam pendidikan agama mengembangkan kemampuan siswa untuk 

mempertaguh iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak 
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mulia/ berbudi pekerti luhur dan menghormati penganut lainnya. Mata pelajaran 

Qur‟an Hadits merupkan unsur mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

pada madrasah yang memberikan pendidikan kepada peserta didik untuk 

memahami dan mencintai Qur‟an dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam dan 

mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari.    

Al-Qur‟an merupakan wahyu Allah dan sekaligus sebagai pedoman atau 

panduan hidup bagi umat manusia.
32

 Kata hadits merupakan isim (kata benda) 

yang secara bahasa berarti kisah, cerita, pembicaraan, percakapan atau 

komunikasi baik verbal maupun lewat tulisan. Bentuk jamak dari hadits yang 

lebih populer di kalangan ulama muhadditsin adalah ahadits,  dibandingkan 

bentuk lainnya yaitu hutsdan atau hitsdan.  

Sedangkan pengertian dari Al–Qur an adalah kalam Allah yang bernilai 

mukjizat, yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, dengan perantara 

malaikan jibril a.s yang di dalamnya berisi pedoman hidup bagi manusia. Dan 

yang dikatakan Hadist adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad 

SAW, baik itu perbuatan, perkataan, perilaku dan lain sebagainya tentang 

Rasulullah untuk menjelaskan kandungan Al Qur‟an.
33

 Dengan kata lain, dapat di 

simpulkan bahwa Pembelajaran Memahami Qur‟an Hadits adalah proses belajar 

mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari Qur‟an 

Hadits serta mengeluarkan hukum–hukum yang terdapat di dalamnya, agar kita 

tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di dalam 

kedua pusaka tersebut. 

Dalam mata pelajaran Qur‟an Hadits termasuk di dalamnya rumpun mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang mana tujuan dan fungsi mata Pelajaran 

Qur‟an Hadits tidak jauh dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Pendidikan Qur‟an Hadits di Madrasah Aliyah sebagai bagian yang integral dari 

pendidikan Agama, memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam 
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pembentukan watak dan kepribadian peserta didik, kontribusi dalam memberikan 

motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai agama sebagai 

terkandung dalam Al-Qur‟an dalam Qur‟an Hadits dalam kehidupan sehari-hari. 

Mata pelajaran Qur‟an Hadits merupakan unsur-unsur mata pelajaran 

pendidikan agama Islam pada Madrasah Aliyah kepada peserta didik untuk 

memahami Al-Qur‟an dan Hadits sebagai sumber ajaran agama Islam dan 

mengamalkan isi pandangan sebagai petunjuk dan landasan dalam kehidupan 

sehari-hari.
34

 

 

1. Tujuan Pembelajaran Qur‟an Hadits 

Tujuan  pembelajaran  adalah  suatu  pernyataan  yang  spesifik yang 

dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk 

tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan.
35

 

Mata pelajaran Qur'an-Hadits di Madrasah Aliyah adalah  salah satu mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari Qur'an-

Hadits yang telah dipelajari oleh peserta didik di MTs/SMP. Peningkatan tersebut 

dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian al-

Qur'an dan Hadits terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai 

persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta memahami 

dan menerapkan tema-tema tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka 

bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

perspektif al-Qur'an dan al-Hadits sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat.  

Secara substansial, mata pelajaran Qur'an-Hadits memiliki kontribusi 

dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan 

mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an-hadits 

sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman 

hidup dalam kehidupan sehari-hari.  
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Mata pelajaran Qur'an-Hadits bertujuan untuk:  

a. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur'an dan Hadits,  

b. Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-

Qur'an dan Hadits sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi 

kehidupan 

c. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Qur'an 

dan Hadits yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Qur'an 

dan Hadits. 

2. Materi Pembelajaran Qur‟an Hadits 

Materi pembelajaran adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah 

ditentukan. Hal senada juga diungkapkan oleh Joko Susilo, bahwa materi 

pembelajaran adalah pokok-pokok yang harus dipelajari siswa sebagai sarana 

pencapaian kemampuan dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen 

yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. 

Materi pelajaran berada dalam ruang lingkup kurikulum. Karena itu, 

pemilihan materi pelajaran Qur‟an Hadits tentu saja harus sejalan dengan ukuran-

ukuran (kriteria) yang digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi yang 

bersangkutan. 

Adapun materi pelajaran Al-Qur‟an Hadits yang dipelajari pada kelas XI 

Madrasah Aliyah Nurul Ulum sebagai berikut: 

SEMESTER 1: 

1. Hidup Berkah Dengan Menghormati Dan Mematuhi Orang Tua Dan Guru 

2. Hidup Lebih Damai Dengan Mujahadatun-Nafs, Husnuz-Zann, Dan 

Ukhuwah  

3. Hidup Jadi Tenang Dengan Menghindari Pergaulan Bebas Dan Perbuatan 

Keji 

4. Indahnya Hidupku Dengan Menjaga Toleransi Dan Etika Dalam Pergaulan 

5. Hidup Menjadi Lebih Mudah Dengan Ilmu Pengetahuan 

 



35 
 

SEMESTER 2: 

6. Betapa Besarnya Tanggung Jawabku Terhadap Keluarga Dan Masyarakat 

7. Betapa Semangatnya Aku Berkompetisi Dalam Kebaikan  

8. Betapa Giatnya Aku Bekerja 

9. Hidup Lebih Sehat Dengan Makanan Yang Halal Dan Baik  

10. Betapa Syukurku Kepadamu. 
36

 

 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Qur‟an Hadits di MA 

a. Masalah dasar-dasar ilmu al-Qur'an dan al-Hadis, meliputi:   

a. Pengertian al-Qur'an menurut para ahli 

b. Pengertian hadis, sunnah, khabar, atsar dan hadis qudsi 

c. Bukti keotentikan al-Qur'an ditinjau dari segi keunikan redaksinya, 

kemukjizatannya, dan sejarahnya 

d. Isi pokok ajaran al-Qur'an dan pemahaman kandungan ayat-ayat 

yang terkait dengan isi pokok ajaran al-Qur'an 

e. Fungsi al-Qur'an dalam kehidupan  

f. Fungsi hadits terhadap al-Qur'an 

g. Pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-cara mencari 

surat dan ayat dalam al-Qur'an 

h. Pembagian hadits dari segi kuantitas dan kualitasnya. 

 

b. Tema-tema yang ditinjau dari perspektif al-Qur'an dan al-hadis, yaitu: 

1) Manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. 

2) Demokrasi dan musyawarah mufakat. 

3) Keikhlasan dalam beribadah 

4) Nikmat Allah dan cara mensyukurinya 

5) Perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup 

6) Pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para dhuafa 

7) Berkompetisi dalam kebaikan. 
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8) Amar ma„ruf nahi munkar 

9) Ujian dan cobaan manusia 

10)  Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat 

11)  Berlaku adil dan jujur 

12)  Toleransi dan etika pergaulan 

13)  Etos kerja 

14)  Makanan yang halal dan baik 

15)  Ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

4. Evaluasi Pembelajaran  

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam suatu kegiatan.  Evaluasi hasil 

belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai 

informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses hasil belajar 

yang telah dicapai siswa. Tujuan dan fungsi penilaian hasil belajar adalah: 

a) Memberikan umpan balik kepada guru dan siswa dengan tujuan 

memperbaiki cara belajar-mengajar, mengadakan perbaikan dan 

pengayaan bagi siswa, serta menempatkan siswa pada situasi belajar-

mengajar yang menempatkan siswa pada situasi belajar-mengajar yang 

lebih sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. 

b) Memberikan informasi kepada siswa tentang tingkat keberhasilannya 

dalam belajar dengan tujuan untuk memperbaiki, mendalami atau 

memperluas pelajarannya. 

c) Menentukan nilai hasil belajar siswa yang antara lain dibutuhkan untuk 

pemberian laporan kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas, dan 

penentuan kelulusan siswa. 

 

1) Prinsip dan Pendekatan Penilaian   

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 

a. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar penilaian dan tidak 

dipengaruhi faktor subjektivitas penilai.   
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b. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, 

menyatu dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara  

berkesinambungan. 

c. Ekonomis, berarti penilaian yang dilakukan efisien dan efektif 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan  pelaporannya.  

d. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak.  

e. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pihak internal madrasah maupun eksternal untuk aspek teknik, 

prosedur, dan hasilnya.  

f. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan 

pendidik. 

   

2) Ruang Lingkup Penilaian  

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang 

sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta 

didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk 

pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi 

muatan/kompetensi program, dan proses.  

 

3) Teknik dan Instrumen Penilaian  

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut.   

a. Penilaian kompetensi sikap  

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, 

penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) oleh peserta 

didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian 

diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala 

penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal 

berupa catatan pendidik.  
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1. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan 

pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku 

peserta didik yang diamati langsung oleh pendidik saat proses 

pembelajaran.  

2. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan 

dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang 

digunakan berupa lembar penilaian diri yang berisi ceklis aspek 

kepribadian.  

3. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian 

dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait 

dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan 

berupa lembar penilaian antar peserta didik yang berisi ceklis 

tentang aspek yang dinilai.  

4. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas 

yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan 

kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan 

perilaku.  

 

b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan  

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan yang dicapai 

peserta didik melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Sebelum 

melaksanakan penilaian kompetensi pengetahuan, pendidik telah 

menyiapkan instrumen penilaian yang meliputi;  

1)  Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban 

singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen 

uraian dilengkapi pedoman penskoran. 

2)  Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan yang akan 

ditanyakan pada peserta didik berserta pedoman penskoranya. 
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3) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau projek 

yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan 

karakteristik tugas yang akan dikerjakan peserta didik.  

 

c. Penilaian Kompetensi Keterampilan  

Untuk mengetahui kompetensi keterampilan, seorang 

pendidik harus menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian 

kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik 

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan 

tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang 

digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang 

dilengkapi rubrik.  

Adapun penjelasan masing-masing instrument penilaian 

keterampilan yaitu:  

a)  Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa 

keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai 

dengan tuntutan kompetensi.  

b) Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang 

meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan 

secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. 

c) Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan 

cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam 

bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk 

mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau 

kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya 

tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan 

kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. 

 

Instrumen penilaian kompetensi keterampilan harus memenuhi  

persyaratan berikut yaitu: 1) substansi yang merepresentasikan kompetensi 

yang dinilai; 2) konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan 
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bentuk instrumen yang digunakan; dan  3) penggunaan bahasa yang baik dan 

benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.   

 

D. Motivasi Belajar  

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Untuk mencapai tujuan dari sebuah pembelajaran tidaklah cukup bagi 

seorang guru dengan hanya cakap dan menguasai materi pelajaran saja, lebih jauh 

dari itu faktor yang tidak kalah pentingnya dalam kegiatan pembelajaran bagi 

seorang guru ialah menumbuhkan motivasi belajar kepada para muridnya, dimana 

motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajara dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar untuk mencapai yang diinginkan. 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut 

bertindak atau berbuat. Motif merupakan daya penggerak dalam diri seseorang 

untuk melakukan aktivitas tertantu demi mencapai tujuan tertentu.
37

 

Motivasi menurut Sumadi Suryabrata adalah keadaan yang terdapat dalam 

diri seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai 

suatu tujuan.  Menurut Yusuf Hadi Motivasi adalah dorongan yang timbul dalam 

diri seseorang baik secara sadar maupun tidak, untuk melaksanakan tindakan 

dengan tujuan tertentu. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik 

berupa hasrat dan keinginan berhasil dan doronga kebutuhan belajar, harapan akan 

cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan.  

Lingkungan belajar yang konduksif dan kegiatan belajar yang menarik, 

kegiatan belajar yang menarik harus diciptakan oleh seorang guru, melalui 

berbagai cara, misalnya dengan metode belajar yang disukai siswa, dengan 

kedekatan guru dalam pembelajaran dan lain-lain. 

                                                             
37 Hamzah B. Uno, “Teori Motivasi Dan Pengukurannya”, Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, Cet 11, Tahun 2006 
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Dalam Al-Qur‟an ditentukan beberapa statmen, baik secara eksplisit 

maupun implisit yang menunjukkan pada beberapa bentuk dorongan yang 

mempengaruhi siswa. Dorongan-dorongan tersebut dapat berbetuk insentif dalam 

bentuk dorongan naluriah, maupun dorongan terhadap hal-hal yang memberikan 

kenikmatan. Adapun ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan semua itu terdapat pada 

firman Allah Swt:  

                     

               

       

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah 

itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui (QS. Ar-Rum:30) 

Yusuf (1993) bahwa untuk meningkatkan motivasi siswa, guru 

mempunyai tiga peranan antara lain: (1) menciptakan lingkungan belajar yang 

merangsang anak untuk belajar, (2) memberi reinformencent bagi tingkah laku 

yang menunjukkan motif, dan (3) menciptakan lingkungan kelas yang dapat 

mengembangkan curiosity dan kegemaran siswa belajar. 

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan 

menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar.  

Ada beberapa peran penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran, antara 

lain: 

a. Menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar 

b. Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai  
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c. Menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar  

d. Menentukan ketekunan belajar.  

 

Dengan adanya perlakuan semacam yang terbut di atas, dari guru 

diharapkan siswa mampu membangkitkan motivasi belajarnya dan tentunua 

harapan yang paling utama adalah siswa mendapatkan hasil belajar yang optimal 

sesuai dengan kemampuannya.
38

 

 

2. Indikator Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa-

siswa yang sedang belajar belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. 

Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil  

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

d. Adanya penghargaan dalam belajar 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, 
39

 

 

Menurut Sardiman motivasi belajar yang ada pada diri siswa memiliki ciri-

ciri/ indkator sebagai berikut: 

a. Tekun menghadapin tugas  

b. Ulet menghadapi kesulitan  

c. Tidak pernah mudah melepaskan hal yang sudah diyakini  

d. Ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan 

e. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin  

f. Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah  

g. Senang dan rajin belajar, penuh semangat, cepat bosan dengan tugas-

tugas rutin dapat mempertahankan pendapatnya. 

h. Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang.
40

  

 

                                                             
38 Jurnal pendidikan dan pembelajaran, volume 19, nomer 2, oktober 2012. Hlm 218, 

di akses tanggal 24 Desember 2016 

39 Op.Cit, Hamzah B. Uno. Hlm 23 

40 Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran: 

Sebuah Konsep Pembelajaran Berbasis Kecerdasan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). Hlm 21-22. 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi Belajar 

Brophy mengemukakan suatu daftar strategi motivasi yang digunakan 

guru untuk memberikan stimulus siswa agar produktif dalam belajar yaitu: 

a. Keterkaitan dengan kondisi lingkungan (kondisi lingkungan sportif, 

tingkat kesukaran, kondisi belajar yang bermakna dan pengganggu 

strategi yang bermakna) 

b. Harapan untuk berhasil: berisi kesuksesan program, tujuan pengajaran, 

remedial sosialisasi penghargaan dari luar yang dapat berisi hadiah, 

kompetesi yang positif, nilai hasil belajar.
41

 

Fakor-faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Metode mengajar guru, Metode dan cara-cara mengajar guru yang 

monoton dan tidak menyenangkan akan mempengaruhi motivasi 

belajar siswa 

2) Tujuan kurikulum dan pengajaran yang tidak jelas  

3) Tidak adanya relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan minat siswa 

4)  Latar belakang ekonomi dan sosial budaya siswa 

 

4. Tujuan Motivasi Belajar 

Tujuan motivasi adalah menggerakkan atau menggugah siswa timbul 

keinginan dan kemauannya untuk belajar atau melakukan sesuatu yang diharapkan 

dapat memperoleh hasil atau prestasi belajar. Dikatakan oleh William Burton 

bahwa : 

Individuals are motivated by purposes and goals which make sense to 

those individuals motivating then becomes the subtle of seizing upon natural 

purposes already exsisting, within the on going activities of the learnes, or setting 

                                                             
41 Ibid, Hlm 9 
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the stage, manipulating the environment so that purposes meaningful to the 

learner are brought to light.
42

 

Dalam memberikan motivasi kepada siswa, guru harus tetap berpegang 

teguh kepada ajaran-ajaran agama Islam dan tidak boleh mempergunakan cara-

cara yang dilarang agama. Dalam membina kepribadian siswa, guru tidak boleh 

mengesampingkan pedoman kepada unsure ajaran agama Islam, adat istiadat atau 

kebiasaan-kebiasaan yang dapat diterima oleh masyarakat.
43

 

 

5. Fungsi motivasi 

Dari uraian di atas jelas bahwa motivasi mendorong timbulnya kelakuan  

dan mempengaruhi serta mengubah kelakuan. Jadi, fungsi motivasi itu meliputi: 

a. Dorongan timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul suatu perubahan seperti belajar. 

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan  

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak, ia berfungsi sebagai mesin bagi 

mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan.
44

 

 

6. Cara menggerakkan motivasi belajar siswa. 

Guru dapat menggunakan berbagai cara untuk menggerakkan atau 

membangkitkan motivasi belajar siswanya, ialah sebagai berikut : 

a.  Memberi angka, umumnya setiap siswa ingin mengetahui hasil 

pekerjaannya, yakni berupa angka yang diberikan oleh guru. Murid 

mendapat angka baik, akan mendorong motivasi belajarnya menjadi 

baik, begitu pula sebaliknya. 

b. Pujian, pemberian pujian kepada murid atas hal-hal yang telah 

dilakukan dengan berhasil. Pujian menimbulkan rasa puas dan senang 

                                                             
42

 Op.Cit, Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Hlm 160 
43

 Nashar, “peranan motivasi dan kemampuan awal dalam kegiatan Pembelajaran”. 

(Jakarta : Delta Press, 2004), Hlm 38. 
44 Ibid, Hlm 161 
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c. Hadiah, cara ini dapat digunakan oleh guru dalam batas-batas tertentu, 

misalnya pemberian hadiah pada akhir tahun kepada para siswa yang 

menunjukkan hasil belajar yang baik.  

d. Kerja kelompok, dalam kerja kelompok dimana melakukan kerja 

sama dalam belajar, biasanya setiap anggota kelompok ingin 

mempertahankan nama baik kelompok menjadi pendorong kuat dalam 

belajar.  

e. Persaingan, baik kerja kelompok maupun persaingan memberkan 

motif-motif sosial kepada murid. Hanya saja persaingan individual 

akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik, seperti : rusaknya 

hubungan persahabatan, perkelahian, pertentangan dan lain-lain. 

f. Tujuan dan level of aspiration, dari keluarga akan mendorong 

kegiatan siswa. 

g. Sarkasme, ialah dengan jalan mengajak para siswa yang mendapat 

hasil belajar yang kurang. Dalam batas-batas tertentu sarkasme dapat 

mendorong kegiatan belajar demi nama baiknya, tetapi dipihak lain 

dapat menimbulkan sebaliknya.  

h. Penilaian, penilaian secara kontinu akan mendorong murid-murid 

belajar, oleh karena setiap anak memiliki kecenderungan untuk 

memperoleh hasil yang baik. 

i. Karyawisata dan ekskursi, cara ini dapat membangkitkan motivasi 

belajar siswa oleh karena adanya kegiatan ini akan mendapat 

pengalaman berharga dan bermakna baginnya.  

j. Film pendidikan, setiap siswa merasa senang menonton film. 

Gambaran dan isi cerita film lebih menarik perhatian dan minat siswa 

dalam belajar. 

k. Belajar melalui radio, mendengarkan radio lebih menghasilkan dari 

pada mendengarkan ceramah guru. Radio adalah alat yang penting 
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untuk mendorong motivasi belajar murid. Namun yang lebih penting 

adalah motivasi yang timbul dari dalam diri murid itu sendiri.
45

 

E. Kompetesi Guru dalam meningkatkan Hasil Belajar siswa 

Keberhasilan guru dalam melaksanakan peranannya dalam bidang 

pendidikan sebagian besar terletak pada kemampuannya melaksanakan berbagai 

peranan yang bersifat khusus dalam situasi mengajar dan belajar. Berdasarkan 

hasil studi literatur terhadap pandangan Adam & Dickey, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa paling tidak terdapat 13 peranan kompetensi professional guru di kelas, 

yaitu: 

1) Guru sebagai pengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan, perlu memiliki 

keterampilan memberikan informasi kepada siswa. 

2) Guru sebagai pemimpin kelas, perlu memiliki keterampilan cara membuat 

kelompok-kelompok. 

3) Guru sebagai pengatur pembimbing, perlu memiliki keterampilan cara 

mengarahkan dan mendorong kegiatan belajar siswa. 

4) Guru sebagai pengatur lingkungan, perlu memiliki mempersiapkan dan 

menyediakan alat dan bahan pelajaran. 

5) Guru sebagai paertisipasi, perlu memiliki keterampilan cara memberikan 

saran, mengarahkan pemikiran kelas, dan memberikan penjelasan. 

6) Guru sebagai ekspeditur, perlu memiliki keterampilan menyelidik sumber-

sumber masyarakat yang akan digunakan. 

7) Guru sebagai perencana, perlu memiliki keterampilan dalam cara memili 

dan meramu bahan pelajaran secara profesional. 

8) Guru sebagai supervisor, perlu memiliki keterampilan mengawasi kegiatan 

anak dan ketertiban kelas. 

9) Guru sebagai motivasi, perlu memiliki keterampilan dalam mendorong 

motivasi belajar siswa. 

10) Guru sebagai penanya, perlu memiliki keterampilan cara bertanya yang 

merangsang siswa berfikir dan cara memecahkan masalah. 

11) Guru sebagai pengajar, perlu memiliki keterampilan cara memberikan 

penghargaan terhadap anak-anak yang berprestasi. 

12) Guru sebagai evaluator, perlu memiliki keterampilan dalam menilai anak-

anak secara objektif, kontinu, dan komprehensif. 

13) Guru sebagai konselor, perlu memiliki keterampilan cara membantu 

siswa yang mengalami kesulitan tertentu.
46
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 Ibid, Hlm 168. 
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 Op.Cit, Oemar Hamalik, Hlm 123-126  
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Adapun peran pendidikan menurut Connell (1974) sebagai berikut: 

a. Sebagai pendidik yang memberi dorongan, supervisi, pendisiplin perserta 

didik. 

b. Sebagai model perilaku yang akan ditiru oleh anak-anak. 

c. Sebagai pengajar dan pembimbing dalam proses mengajar  

d. Sebagai pengajar yang selalu meningkatkan profesinya  

e. Sebagai komunikator terhadap orang tua siswa dan masyarakat 

f. Sebagai tata usaha terahadap administrasi kelas yang diajarkannya 

g. Sebagai anggota organisasi profesi pendidikan.
47

 

 

Kriteria keberhasilan mendidik adalah: 

1. Memiliki sikap suka belajar 

2. Tahu tentang cara belajar  

3. Memiliki rasa percaya diri 

4. Mencintai prestasi tinggi  

5. Memiliki etos kerja  

6. Kreatif dan produktif  

7. Puas akan sukses yang dicapai.
48

 

 

F. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang 

dilakukan serta memberikan landasan yang kuat terhadap judul yang dipilih dan 

relevansi dengan permasalahan. Kerangka pikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengna  berbagai faktor yang telah di 

identifikasi sebagai masalah yang penting. Dikutip dari pendapat Suria sumantri 

(1986), kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-

gejala yang menjadi obyek permasalahan.
49

 

Sebagaimana Haris Mujiman menjelaskan bahwa kerangka berfikir adalah: 

“suatu konsep yang terdiri dari hubungan sebab atau disebut dengan kausal 

hipotesis antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan 

                                                             
47Made Pidarta, Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak 

Indonesia” , Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 2009, Hlm 291 
48 Ibid, Hlm 308 
49 Ibid, Suharsimi Arikunto, Hlm 92 
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jawaban sementara terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dengan demikian 

jelas bahwa untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam 

penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan menetapkan dan menjelaskan tentang 

variabel bebas dan variabel terkait. Dalam penelitian ini variabel bebas yaitu 

kompetensi profesional guru Qur‟an Hadits dan motivasi belajar, sedangkan 

variabel terkaitnya adalah hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Qur‟an 

Hadits.  

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi. Guru yang profesional diyakini mampu 

memotivasi siswa untuk mengoptimalkan potensinya dalam kerangka pencapaian 

standar pendidikan yang ditetapkan. Sehingga penjaminan mutu perlu dilakukan 

dari waktu ke waktu demi terselenggaranya lanyanan pembelajaran yang 

berkualitas.  

Oleh karena itu guru agama dianjurkan untuk menempuh pendidikan lanjut 

dalam science dan teknologi yang dipergunakan dalam berbagai kegiatan yang 

berkenaan dengan mengajar atau mendidik. 

Motivasi berfungsi sebagai dorongan, pengaruh dan sekaligus sebagai 

penggerak perilaku seseorang mencapai suatu tujuan. Orang tua, guru teman dan 

llingkungan merupakan faktor yang paling penting untuk mempengaruhi tingkat 

motivasi motivasi peserta didik. Motivasi merupakan dorongan yang terjadi baik 

dari dalam diri anak maupun dari luar, dan ini dapat dipengaruhi oleh faktor 

kecerdasan, faktor minat dan perhatian, faktor bakat, faktor lingkungan, cita-cita, 

kondisi peserta didik dan prestasi belajar.   

Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil maksimum yang telah dicapai 

oleh seseorang siswa setelah mengalami proses belajar mengajar dalam 

mempelajari materi pelajaran tertentu. Hasil belajar tidak mutlak berupa nilai saja, 

akan tetapi dapat berupa perubahan, penalaran, kedisiplinan, keterampilan dan 

lain sebagainya yang menuju pada perubahan positif. Pengertian hasil belajar 
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merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan 

penilaian atau pengukuran hasil belajar. Sedangkan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa, peneliti mengambil dari data nilai yang ada pada guru mata 

pelajaran Qur‟an Hadits, baik hasil belajar kognitif, afektif maupun psikomotor.  

Untuk lebih jelasnya dalam memahami kerangkapikir pada penelitian ini  

tentang kompetensi profesional guru, motivasi belajar dan hasil belajar dapat 

disimpulkan melalui skema sebagai berikut: 

 

SKEMA 

 

Kompetensi Profesional Guru (X1) 

 

1. Menguasai bahan pembelajaran  

2. Mampu mengelola program 

pembelajaran  

3. Mampu mengelola kelas 

4. Mampu menggunakan media 

dan sumber pembelajaran  

5. Menguasai landasan-landasan 

kependidikan  

6. Mampu mengelola interaksi 

pembelajaran 

7. Mampu menilai prestasi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Belajar Siswa (Y) 

Nilai kognitif, afektif dan 

psikomotor siswa kelas XIA 

dan XI IPS tahun 2016/2017 

Motivasi Belajar (X2) 

 

a. Adanya hasrat dan keinginan 

berhasil  

b. Adanya dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa 

depan 

d. Adanya penghargaan dalam belajar 

e. Adanya kegiatan yang menarik 

dalam belajar 

f. Adanya lingkungan belajar yang 

kondusif, 
 


