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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Upaya Guru 

1. Pengertian Upaya Guru 

Upaya adalah "bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari 

tugas utama yang harus dilaksanakan".
1
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah 

bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh guru pendidikan agama 

Islam dalam pembinaan akhlaqul karimah belajar peserta didik. 

Pada umumnya guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan 

kepada anak didiknya di depan kelas. Di samping itu guru merupakan 

orang yang telah memberikan bimbingan pengajaran yaitu yang 

berkenaan dengan pengetahuan yang bersifat kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

Guru disebut juga pendidik dan pengajar, tetapi kita tahu tidak semua 

pendidik adalah guru, sebab guru adalah suatu jabatan profesional yang 

pada hakikatnya memerlukan persyaratan keterampilan teknis dan sikap 

kepribadian tertentu yang kesemuanya itu dapat diperoleh melalui proses 

belajar mengajar dan latihan, sebagaimana pendapat yang mengatakan 

bahwa : 

"Seorang pendidik profesional adalah seorang yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional yang mampu dan setia 

                                            
1
 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Modern English 

Press, 1992), h. 1187. 
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mengembangkan profesinya, menjadi anggota organisasi profesional 

pendidikan memegang teguh kode etik profesinya, ikut serta di dalam 

mengomunikasikan usaha pengembangan profesi bekerja sama dengan 

profesi yang lain".
2
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa peranan guru 

adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan orang yang 

memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peserta didik dalam 

pembinaan akhlaq. 

2. Syarat Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya mereka telah memiliki 

ijazah formal, memiliki badan yang sehat baik jasmani dan rohani dan 

berakhlaq yang baik. Sejalan dengan kutipan di atas, bahwa syarat-syarat 

guru agama Islam adalah : 

"Seorang pendidik Islam harus seorang yang beriman, bertaqwa 

kepada Allah SWT, ikhlas, berakhlak yang baik, berkepribadian yang 

integral (terpadu), mempunyai kecakapan mendidik, bertanggung jawab, 

mempunyai sifat keteladanan, serta memiliki kompetensi keguruan yang 

meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi penguasaan atas bahan 

pengajaran dan kompetensi dalam cara-cara mengajar".
3
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa seorang guru 

pendidikan agama Islam harus memiliki syarat-syarat sebagai guru agama, 

agar dapat berhasil di dalam menjalankan tugasnya. Diantara syarat 

                                            
2
 Roestiyah NK., Masalah-masalah Ilmu Keguruan, (Jakarta: Bina Aksara, 2006), cet. 

keenam, h. 175 
3
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, Cetakan, VIII, 2008), h. 37-

44. 
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seorang guru agama harus beriman serta berakhlak mulia dan 

berkepribadian. Di samping itu seorang guru harus menguasai ilmu-ilmu 

dalam bidangnya dan ilmu penunjang lainnya sebagai pelengkap dalam 

menyampaikan materi pelajaran serta memiliki kompetensi keguruan. 

Adapun syarat-syarat kompetensi menjadi guru Pendidikan Agama  

Islam, yaitu : 

1.   Kompetensi Pedagogik 

1). Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru 

Sebelum menguraikan tentang pengertian kompetensi 

pedagogik guru secara utuh, akan diuraikan terlebih dahulu tentang 

pengertian kompetensi. 

Kompetensi secara etimologi berarti "kecakapan atau 

kemampuan". 
4
 Sedangkan secara terminologi berarti pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak 

yang secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang 

menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan nilai- nilai dasar untuk melakukan sesuatu".
5
 

Definisi lain menyatakan bahwa kompetensi adalah 

"pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh 

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia 

                                            
4
 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 256. 

5
 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 

(Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 9. 
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dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif dan psikomotorik 

dengan sebaik- baiknya".
6
 

Sedangkan guru dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 

diartikan sebagai "pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah".
7
 

Pendapat lain menyatakan bahwa guru adalah "salah satu 

komponen manusiawi yang dalam proses belajar mengajar ikut 

berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia (SDM) 

yang potensial di dalam pembangunan".
8
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa 

kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

 

 

 

                                            
6
 E. Mulyana, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Karakteristik dan Implementasi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 38. 
7
 Tim Penulis, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 2. 
8
 Sardiman AM., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 1. 
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2). Indikasi Kompetensi Pedagogik Guru 

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen menjelaskan bahwa kriteria yang harus dimiliki oleh guru 

sebagai bagian dari kompetensi pedagogik yaitu meliputi : 

a). Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; 

Guru sebagai tenaga pendidik yang sekaligus memiliki 

berperan penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan 

di negara ini, terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami 

wawasan dan landasan kependidikan sebagai pengetahuan 

dasar. Pengetahuan awal tentang wawasan dan landasan 

kependidikan ini dapat diperoleh ketika guru mengambil 

pendidikan keguruan di perguruan tinggi. 

b). Pemahaman terhadap peserta didik; 

Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh 

dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan 

kegiatan pendidikan. Tujuan guru mengenal murid-muridnya 

adalah agar guru dapat membantu pertumbuhan dan 

perkembangannya secara efektif, selain itu guru dapat 

menentukan dengan seksama bahan- bahan yang akan 

diberikan, menggunakan prosedur mengajar yang serasi, 

mengadakan diagnosis atas kesulitan belajar yang dialami oleh 

murid, membantu murid-murid mengatasi maslah-maslah 

pribadi dan social, mengatur disiplin kelas dengan baik, 

melayani perbedaan-perbedaan individual murid, dan 
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kegiatan-kegiatan guru lainnya yang bertalian dengan individu 

murid. 

c). Pengembangan kurikulum/ silabus; 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan silabus adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan untuk membantu 

mengembangkan seluruh potensi yang meliputi kemampuan 

fisik, intelektual, emosional, moral agama serta optimal dalam 

lingkungan pendidikan yang kondusif, demokratis, dan 

kooperatif. Dalam proses belajar mengajar, kemampuan guru 

dalam mengembangkan kurikulum/silabus sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik sangat penting, agar pembelajaran 

dapat berlangsung secara efektif dan menyenangkan. 

d). Perancangan Pembelajaran; 

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu 

kompetensi pedagogis yang harus dimiliki guru, yang akan 

bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Perancangan 

pembelajaran sedikitnya mencakup dua kegiatan, yaitu : 

1). Identifikasi kebutuhan  

Kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang 

seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya, atau sesuatu 

yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan. Identifikasi 
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kebutuhan bertujuan antara lain untuk melibatkan dan 

memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan 

sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa 

memilikinya. 

2). Identifikasi Kompetensi 

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh 

peserta didik, dan merupakan komponen utama yang harus 

dirumuskan dalam pembelajaran, yang memiliki peran 

penting dan menentukan arah pembelajaran. Penilaian 

pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, 

berdasarkan kinerja peserta didik, dengan bukti penguasaan 

mereka terhadap suatu kompetensi sebagai hasil belajar. 

Penyusunan Program Pembelajaran Penyusunan program 

pembelajaran akan bermuara pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), sebagai produk program 

pembelajaran jangka pendek, yang mencakup komponen 

program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. 

Komponen program mencakup kompetensi dasar, materi 

standar, metode dan teknik, media dan sumber belajar, 

waktu belajar dan daya dukung lainnya. Dengan demikian, 

rencana pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan suatu sistem, yang terdiri atas komponen-

komponen yang saling berhubungan serta berinteraksi satu 
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sama lain, dan memuat langkah-langkah pelaksanaannya, 

untuk mencapai tujuan atau membentuk kompetensi. 

e). Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu 

kompetensi pedagogis yang harus dimiliki guru, yang akan 

bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Perancangan 

pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu : 

1). Identifikasi kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang 

seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya, atau 

sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan. 

Identifikasi kebutuhan bertujuan antara lain untuk 

melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan 

belajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupan dan 

mereka merasa memilikinya. 

2). Identifikasi Kompetensi 

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh 

peserta didik, dan merupakan komponen utama yang 

harus dirumuskan dalam pembelajaran, yang memiliki 

peran penting dan menentukan arah pembelajaran. 

Penilaian pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara 

objektif, berdasarkan kinerja peserta didik, dengan bukti 

penguasaan mereka terhadap suatu kompetensi sebagai 

hasil belajar. 
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3). Penyusunan Program Pembelajaran 

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sebagai 

produk program pembelajaran jangka pendek, yang 

mencakup komponen program kegiatan belajar dan 

proses pelaksanaan program. Komponen program 

mencakup kompetensi dasar, materi standar, metode dan 

teknik, media dan sumber belajar, waktu belajar dan 

daya dukung lainnya. Dengan demikian, rencana 

pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya merupakan 

suatu sistem, yang terdiri atas komponen-komponen 

yang saling berhubungan serta berinteraksi satu sama 

lain, dan memuat langkah-langkah pelaksanaannya, 

untuk mencapai tujuan atau membentuk kompetensi.  

f). Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi 

pedagogis yang harus dimiliki guru yang akan bermuara pada 

pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran 

sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu:  

1). Identifikasi kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang 

seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya, atau sesuatu 

yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan. Identifikasi 

kebutuhan bertujuan antara lain untuk melibatkan dan 
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memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan 

sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa 

memilikinya. 

2). Identifikasi Kompetensi 

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh 

peserta didik, dan merupakan komponen utama yang harus 

dirumuskan dalam pembelajaran, yang memiliki peran 

penting dan menentukan arah pembelajaran. Penilaian 

pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, 

berdasarkan kinerja peserta didik, dengan bukti penguasaan 

mereka terhadap suatu kompetensi sebagai hasil belajar.  

3). Penyusunan Program Pembelajaran 

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sebagai produk 

program pembelajaran jangka pendek, yang mencakup 

komponen program kegiatan belajar dan proses 

pelaksanaan program. Komponen program mencakup 

kompetensi dasar, materi standar, metode dan teknik, 

media dan sumber belajar, waktu belajar dan daya dukung 

lainnya. Dengan demikian, rencana pelaksanaan 

pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu sistem, 

yang terdiri atas komponen-komponen yang saling 

berhubungan serta berinteraksi satu sama lain, dan memuat 
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langkah-langkah pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan 

atau membentuk kompetensi. 

g). Evaluasi minat belajar 

1). Penilaian Kelas 

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan 

umum dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap 

selesai proses pembelajaran dalam satuan bahasan atau 

kompetensi tertentu. Ulangan harian ini terdiri dari 

seperangkat soal yang harus dijawab para peserta didik, dan 

tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang 

sedang dibahas. Ulangan harian ini terutama ditujukan 

untuk memperbaiki program pembelajaran, tetapi tidak 

menutup kemungkinan digunakan untuk tujuan-tujuan lain, 

misalnya sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan 

nilai bagi para peserta didik. 

2). Tes Kemampuan Dasar 

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan membaca, menulis dan berhitung yang 

diperlukan dalam rangka memperbaiki program 

pembelajaran (program remedial). 

3). Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi 

Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran 

diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan 

gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai 
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ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu 

tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja dan minat 

belajar yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat 

Belajar (STTB) tidak semata-mata didasarkan atas hasil 

penilaian pada akhir jenjang sekolah. 

h). Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.
9
 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah 

demikian pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai 

penyaji informasi tetapi juga harus mampu bertindak sebagai 

fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak 

memberikan kesempatan kepada pesera didik untuk mencari 

dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian keahlian 

guru harus terus dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada 

penguasaan prinsip mengajar. 

Guru yang baik adalah guru yang selalu bersikap obyektif, 

terbuka untuk menerima kritik terhadap kelemahan-kelemahan 

yang ada pada dirinya, misalnya dalam hal caranya mengajar, 

serta terus mengembangkan pengetahuannya terkait dengan 

profesinya sebagai pendidik. Hal ini diperlukan dalam upaya 

perbaikan mutu pendidikan demi kepentingan anak didik 

sehingga benar-benar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan 

baik. 

                                            
9
 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2007), h. 7. 
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a. Kompetensi Profesional 

1). Pengertian Kompetensi Profesional 

Sebelum menguraikan tentang pengertian kompetensi 

professional secara utuh, akan diuraikan terlebih dahulu tentang 

pengertian kompetensi dan profesional. 

Kompetensi secara etimologi berarti "kecakapan atau 

kemampuan".
10

 Sedangkan secara terminologi berarti pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak 

yang secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang 

menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan nilai- nilai dasar untuk melakukan sesuatu".
11

 

Definisi lain menyatakan bahwa kompetensi adalah 

"pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh 

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat 

melakukan perilaku-perilaku kognitif dan psikomotorik dengan 

sebaik- baiknya".
12

 

Sedangkan professional berasal dari kata profesi, sedangkan 

profesi sendiri mempunyai pengertian suatu pekerjaan yang 

memerlukan suatu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau 

latihan khusus. Maka pengertian profesionalisme adalah "suatu 

pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam 

                                            
10

 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaay: Gita Media Press, 2006), h. 256. 
11

 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 

(Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 9. 
12

E. Mulyana, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Karakteristik dan Implementasi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 38. 
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pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui 

pendidikan khusus atau latihan khusus".
13

 

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa profesional 

adalah "paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus 

dilakukan oleh yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus 

dilakukan oleh orang yang professional".
14

 

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen, profesional 

merupakan "sikap yang lahir dari keyakinan terhadap pekerjaan 

yang dipegang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi sehingga 

dicintai secara sadar, dan hal itu nampak dari upaya yang terus-

menerus dan berkelanjutan dalam melakukan perbaikan yang tiada 

hentinya".
15

 

Berdasar beberapa pendapat uraian di atas dapat dipahami 

bahwa profesionalisme guru adalah suatu sikap perbuatan yang 

dimiliki oleh guru dalam menunjang pekerjaannya yang disadari 

oleh pemahaman yang mengajarkan bahwa dalam menjalankan 

suatu profesi haruslah dilandasi dengan kemampuan profesional 

yang meliputi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang 

mendukung profesi yang ditekuninya. 

Berdasarkan pengertian kompetensi dan professional dapat 

diperjelas bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

                                            
13

 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1994), h.107. 
14

 M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 105. 
15

 Tim Penulis, Undang-undang Guru dan Dosen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 95. 
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meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni 

yang menaungi/koheren dengan materi ajar, materi ajar yang ada 

dalam kurikulum sekolah, hubungan konsep antar mata pelajaran 

terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan 

sehari-hari dan kompetisi secara profesional dalam konteks global 

dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.
16

 

Pendapat lain menyatakan bahwa kompetensi profesional 

adalah memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang 

diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode 

mengajar di dalam proses belajar mengajar yang 

diselenggarakannya".
17

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa 

kompetensi profesional adalah adanya kecakapan, kemampuan, 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pendidik, 

pengajar, pembimbing peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

2). Indikator Kompetensi Profesional 

Seorang guru yang memiliki kompetensi profesional dapat 

dilihat dari indikasi sebagai berikutt :  

a). Kemampuan Penguasaan Materi 

Penguasaan materi adalah mengerti dan memahami secara 

meluas dan mendalam bahan belajar yang akan dibahas. Bahan 

belajar merupakan rangsangan yang dirancang oleh guru agar 

                                            
16

 Abdul Majid dan Dian Andayani, Op. Cit., h. 9. 
17

 Suyanto dan Djihad Hisyam, Kompetensi Guru Sebuah Tuntutan, (Bandung: Gressindo, 

2000), h. 109. 
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direspon oleh siswa. Bahan belajar yang dirancang oleh guru 

berupa stimulus pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

tidak atau sedikit dimiliki oleh siswa. Bahan belajar yang 

dikuasai guru bukan terbatas pada bahan belajar yang akan 

disajikan kepada siswa saja, melainkan juga bahan ajar lain 

yang relevan. 

b). Kemampuan Membuka Pelajaran 

Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan 

prakondisi bagi murid agar mental maupun perhatian terpusat 

pada apa yang akan dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan 

memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar 

mengajar. Dengan kata lain, kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan 

perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan 

dipelajarinya. 

c). Kemampuan Bertanya 

Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan 

peranan yang penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan 

baik dan teknik pelontaran yang tepat pula akan memberikan 

dampak positif terhadap siswa. 

d). Kemampuan Mengadakan Variasi Pembelajaran 

Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses 

interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi 
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kebosanan murid, sehingga dalam situasi belajar mengajar 

murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta 

penuh partisipasi. 

e). Kemampuan Menjelaskan Materi 

Menjelaskan materi ialah penyajian informasi secara lisan 

yang diorganisasi secara sistematik untuk menunjukkan adanya 

hubungan yang satu dengan yang lainnya. Penyampaian 

informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan 

urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan 

menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan salah satu 

aspek yang sangat penting dari kegiatan guru dalam 

interaksinya dengan siswa di dalam kelas. Dan biasanya guru 

cenderung lebih mendominasi pembicaraan dan mempunyai 

pengaruh langsung. 

f). Kemampuan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar 

mengajar. Dengan kata lain kegiatan-kegiatan untuk 

menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi 

terjadinya proses belajar mengajar. Suatu kondisi yang optimal 

dapat dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana 

pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Juga 
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hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa 

dan antar siswa merupakan syarat keberhasilan pengelolaan 

kelas. Pengelolaan yang efektif merupakan prasyarat mutlak 

bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. 

g). Kemampuan Menutup Pelajaran 

Menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. 

Usaha menutup pelajaran ini dimaksudkan untuk memberi 

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh 

siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat 

keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. 

h). Kemampuan Ketepatan Waktu dan Materi 
18

 

Kemampuan ketepatan waktu dan materi adalah 

kemampuan untuk mengatur, membagi, dan mengalokasikan 

waktu secara proporsional dan optimal dengan 

mempertimbangkan kesesuaian materi yang diberikan. Jadi 

kegiatan belajar mengajar akan sesuai dengan rencana 

pengajaran yang telah disusun guru sebelum kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. 
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b. Kompetensi Kepribadian 

1). Pengertian Kompetensi Kepribadian Guru 

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya 

mengajar perlu memiliki berbagai macam kompetensi salah 

satunya adalah kompetensikepribadian yang sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. 

Pribadi guru adalah hal yang sangat penting. Seorang guru harus 

memiliki sikap yang mempribadi sehingga dapat dibedakan ia 

dengan guru yang lain. Kepribadian disebut sebagai sesuatu yang 

abstrak, sukar dilihat secara nyata, hanya dapat diketahui lewat 

penampilan, tindakan, dan atau ucapan ketika menghadapi suatu 

persoalan, atau melalui atasannya saja.
19

 

Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik maupun 

psikis. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan 

tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian 

seseorang, selama hal tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran. 

Setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan 

meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang. Begitu naik 

kepribadian seseorang maka akan naik pula wibawa orang tersebut. 

Kompetensi kepribadian guru yaitu bahwa "kemampuan 

guru yang memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, 

arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan 
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bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri 

dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.
20

 

2). Indikator Kompetensi Kepribadian Guru 

Indikator yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menilai 

seorang guru memiliki kompetensi kepribadian atau tidak      

adalah :
21

 

a). Kepribadian yang mantap, stabil 

Dalam hal ini untuk menjadi seseorang guru harus 

memiliki kepribadian yang mantap, stabil. Ini penting karena 

banyak masalah pendidikan yang disebabkan oleh faktor 

kepribadian guru yang kurang mantap dan kurang stabil. 

Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan 

memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun 

masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang 

patut "digugu" (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan 

"ditiru" (di contoh sikap dan perilakunya). Oleh sebab itu, 

sebagai seorang guru, seharusnya kita : 

1). Bertindak sesuai dengan norma hukum 

2). Bertindak sesuai dengan norma sosial 

3). Bangga sebagai guru 

4). Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan 

norma.
22
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Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia 

menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, 

ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa 

depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil 

(tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami 

kegoncangan jiwa (tingkat menengah). Berdasarkan uraian di 

atas dapat diperjelas bahwa guru sangat perlu memiliki 

kepribadian yang mantap dan stabil, karena dengan kepribadian 

yang mantap dan stabil tersebut guru dalam dengan tenang dan 

memiliki konsentrasi dalam melaksanakan proses 

pembelajaran.  

b). Kepribadian yang dewasa  

Sebagai seorang guru, kita harus memiliki kepribadian 

yang dewasa karena terkadang banyak masalah pendidikan 

yang muncul yang disebabkan oleh kurang dewasanya seorang 

guru. Kondisi kepribadian yang demikian sering membuat guru 

melakukan tindakan- tindakan yang tidak profesional, tidak 

terpuji, bahkan tindakan- tindakan tidak senonoh yang merusak 

citra dan martabat guru. 

Ujian berat bagi setiap guru dalam hal kepribadian ini 

adalah rangsangan yang sering memancing emosinya. 

Kestabilan emosi sangat diperlukan, namun tidak semua orang 

mampu menahan emosi terhadap rangsangan yang 
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menyinggung perasaan. Sehingga, sebagai seorang guru, 

seharusnya kita : 

1). Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai 

pendidik. Artinya, kepribadian akan turut menetukan 

apakah para guru dapat disebut sebagai pendidik yang baik 

atau sebaliknya, justru menjadi perusak anak didiknya. 

Sikap dan citra negative seorang guru dan berbagai 

penyebabnya seharusnya dihindari jauh-jauh agar tidak 

mencemarkan nama baik guru. 

2). Memiliki etos kerja sebagai guru Seorang guru perlu 

memiliki etos kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik dan 

pengajar. Dengan etos kerja tersebut seorang guru harus 

selalu mengevaluasi kemampuan yang dimilikinya dan 

harus selalu meningkatkan kemampuan tersebut.
23

 

 

c). Kepribadian yang arif 

Sebagai seorang guru kita harus memiliki pribadi yang 

disiplin dan arif. Hal ini penting, karena masih sering kita 

melihat dan mendengar peserta didik yang perilakunya tidak 

sesuai bahkan bertentangan dengan sikap moral yang baik. 

Oleh karena itu peserta didik harus belajar disiplin, dan 

gurulah yang harus memulainya. Dalam menanamkan disiplin, 

guru bertanggung jawab mengarahkan, berbuat baik, menjadi 

contoh sabar dan penuh pengertian. 

Mendisiplinkan peserta didik harus dilakukan dengan rasa 

kasih sayang dan tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas 

pada penyampaian materi, tetapi guru harus dapat membentuk 

kompetensi dan pribadi peserta didik. Sehingga, sebagai 

seorang guru kita harus : 
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1). Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan 

peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Artinya, sebagai 

seorang guru, kita juga bertindak sebagai pendidik dan 

murid sebagai anak didik sehingga dapat saja dipisahkan 

kedudukannya, akan tetapi mereka tidak dapat dipisahkan 

dalam mengembangkan diri murid dalam mencapai cita-

citanya. Disinilah kemanfaatan guru bagi orang lain atau 

murid benar-benar dituntut. 

2). Menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

Artinya sebagai seorang guru dalam perlu sekali memiliki 

sifat terbuka baik dalam berfikir maupun dalam bertindak. 

Seorang guru harus jujur baik kepada lembaga pendidikan 

dimana ia bernaung, kepada kepala sekolah maupun guru 

serta kepada peserta didik dan masyarakat.
24

 

d). Kepribadian yang berwibawa 

Berwibawa mengandung makna bahwa seorang guru harus : 

1). Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap 

peserta didik Artinya, guru harus selalu berusaha memilih 

dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat 

mengangkat citra baik dan kewibawaannya, terutama di 

depan murid-muridnya. Disamping itu guru juga harus 

mengimplementasikan nilai-nilai tinggi terutama yang 

diambilkan dari ajaran agama, misalnya jujur dalam 

perbuatan dan perkataan, tidak munafik. Sekali saja guru 

didapati berbohong, apalagi langsung kepada muridnya, 

niscaya hal tersebut akan menghancurkan nama baik dan 

kewibawaan sang guru, yang pada gilirannya akan 

berakibat fatal dalam melanjutkan tugas proses belajar 

mengajar. 

2). Memiliki perilaku yang disegani. Artinya seorang dalam 

ucapan, pakaian dan perbuatannya harus mampu memberi 

teladan yang baik khususnya kepada peserta didik dan 

masyarakat agar ia disegani dan dipandang sebagai seorang 

guru yang memiliki tugas dan tanggung jawab mulia.
25

 

 

e). Menjadi berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik 

Guru harus berakhlakul karimah, karena guru adalah 

seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi para orang 

tua. Dengan berakhlak mulia, dalam keadaan bagaimanapun 
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guru harus memiliki rasa percaya diri, istiqomah dan tidak 

tergoyahkan. 

Kompetensi kepribadian guru yang dilandasi dengan 

akhlak mulia tentu saja tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi 

memerlukan ijtihad, yakni usaha sungguh-sungguh, kerja 

keras, tanpa mengenal lelah dan dengan niat ibadah tentunya. 

Dalam hal inni, guru harus merapatkan kembali barisannya, 

meluruskan niatnya, bahkan menjadi guru bukan semata-mata 

untuk kepentingan duniawi. Memperbaiki ikhtiar terutama 

berkaitan dengan kompetensi pribadinya, dengan tetap 

bertawakkal kepada Allah. Melalui guru yang demikianlah, 

kita berharap pendidikan menjadi ajang pembentukan karakter 

bangsa. 

Untuk menjadi teladan bagi peserta didik, tentu saja pribadi 

dan apa yang dilakukan oleh seorang guru akan mendapat 

sorotan peserta didik serta orang disekitar lingkungannya yang 

menganggap atau mengakuinya sebagai guru. 

1). Bertindak sesuai dengan norma religius (iman, taqwa, 

jujur, ikhlas, suka menolong) 

2). Memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Artinya, 

guru sebagai teladan bagi murid-muridnya harus memiliki 

sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh 

panutan idola dalam seluruh segi kehidupannya.
26

 

 

Esensi kompetensi kepribadian guru semuanya bermuara ke 

dalam intern pribadi guru. Kompetensi pedagogik, profesional 

dan sosial yang dimiliki seorang guru dalam melaksanakan 
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pembelajaran, pada akhirnya akan lebih banyak ditentukan 

oleh kompetensi kepribadian yang dimilikinya. Tampilan 

kepribadian guru akan lebih banyak memengaruhi minat dan 

antusiasme anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Pribadi guru yang santun, respek terhadap siswa, jujur, ikhlas 

dan dapat diteladani, mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keberhasilan dalam pembelajaran apa pun jenis mata 

pelajarannya. 

Oleh karena itu, dalam beberapa kasus tidak jarang seorang 

guru yang mempunyai kemampuan mumpuni secara 

pedagogis dan profesional dalam mata pelajaran yang 

diajarkannya, tetapi implementasinya dalam pembelajaran 

kurang optimal. Hal ini boleh jadi disebabkan tidak 

terbangunnya jembatan hati antara pribadi guru yang 

bersangkutan sebagai pendidik dan siswanya, baik di kelas 

maupun di luar kelas. Upaya pemerintah meningkatkan 

kemampuan pedagogis dan professional guru banyak 

dilakukan, baik melalui pelatihan, workshop, maupun 

pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). 

Akan tetapi, hal tersebut kurang menyentuh peningkatan 

kompetensi kepribadian guru. 

Kita patut bertanya mengapa pendidikan kita banyak 

menghasilkan anak didik yang cerdas, pintar dan terampil, tapi 

belum banyak menghasilkan anak didik yang memiliki 



39 

 

kepribadian yang sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga, 

bangsa kita mengalami krisis multidimensional yang 

berkepanjangan yang tiada ujungnya. Jangan- jangan ini 

semua buah kita sebagai pendidik yang belum menampilkan 

kepribadian yang patut diteladani oleh anak didik kita.  

c. Kompetensi Sosial 

1). Pengertian Kompetensi Sosial Guru 

Dalam Standar nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 

ayat (3) butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

kompetensi sosial adalah "kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan 

efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar".
27

 

Kompetensi sosial itu sebagai social intellegence atau 

kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan salah satu dari 

sembilan kecerdasan (logika, bahasa, musik, raga, ruang, pribadi, 

alam, dan kuliner).
28

 

Pendapat lain menyatakan bahwa kompetensi sosial adalah 

perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari 

pemahaman diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 
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lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara efektif. 

Kompetensi sosial mencakup kemampuan interaktif dan 

pemecahan masalah kehidupan sosial.
29

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 

kompetensi sosial guru merupakan kemampuan sosial guru yang 

mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan 

kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya 

sebagai guru dan kemampuan komunikasi sosial baik dengan 

peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, 

bahkan dengan anggota masyarakat.  

2). Indikator Kompetensi Sosial  

Guru di mata masyarakat pada umumnya dan di mata para 

peserta didik merupakan panutan dan anutan yang perlu dicontoh 

dan merupakan suri tauladan dalam kehidupannya sehari-hari.
30

 

Guru merupakan tokoh dan tipe makhluk yang diberi tugas dan 

beban  membina dan membimbing masyarakat ke arah norma 

yang berlaku. 

Untuk itu maka guru perlu memiliki kemampuan sosial 

dengan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan proses 

belajar mengajar yang efektif karena dengan dimilikinya 

kemampuan sosial tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan 

masyarakat akan berjalan dengan lancar sehingga, jika ada 
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keperluan dengan orang tua peserta didik tentang masalah peserta 

didik yang perlu diselesaikan, tidak akan terlalu sulit menghadapi 

orang tua tersebut.
31

 

Dalam konsepsi Islam, kompetensi sosial religius seorang 

pendidik dinyatakan dalam bentuk kepedulian terhadap masalah-

masalah sosial yang selaras dengan Islam. Sikap gotong royong, 

suka menolong, egalitarian, toleransi dan sebagainya yang 

merupakan sikap yang harus dimiliki pendidik yang dapat 

diwujudkan dalam proses pendidikan.
32

 

Untuk melaksanakan peranan ini, guru harus memenuhi 

syarat- syarat kepribadian dan syarat penguasaan ilmu tertentu. 

Guru harus bersikap terbuka, tidak bertindak secara otoriter, tidak 

bersikap angkuh, bersikap ramah tamah terhadap siapapun, suka 

menolong dimanapun dan kapan saja, simpati dan empati 

terhadap pimpinan, teman sejawat, dan para peserta didik. Agar 

guru mampu mengembangkan pergaulan dengan masyarakat, 

maka dia perlu menguasai psikologi sosial, khususnyamengenai 

hubungan antar manusia dalam rangka dinamika kelompok.
33

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa 

kompetensi sosial guru tercermin melalui indikator :  
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a). Hubungan Guru dengan Peserta Didik 

Peranan guru terhadap murid-muridnya merupakan peran vital 

dari sekian banyak peran yang harus ia jalani. Hal ini 

dikarenakan komunitas utama yang menjadi wilayah tugas 

guru adalah di dalam kelas untuk memberikan keteladanan, 

pengalaman serta ilmu pengetahuan kepada mereka. 

Hubungan guru dengan murid/peserta didik meliputi : 

1). Guru selaku pendidik hendaknya selalu menjadikan 

dirinya suri tauladan bagi anak didiknya 

2). di dalam melaksanakan tugas harus dijiwai dengan kasih 

sayang, adil serta menumbuhkannya dengan penuh 

tanggung jawab. 

3). guru wajib menjunjung tinggi harga diri setiap murid 4. 

guru seyogyanya tidak memberi pelajaran tambahan 

kepada muridnya sendiri dengan memungut bayaran.
34

 

 

Dalam kitabnya Ihya Ulum al Din diungkap bahwa etika yang 

wajib dilakukan oleh seorang guru dalam hubungannya 

dengan peserta didik adalah sebagai berikut : 

1). Bersikap lembut dan kasih sayang kepada para pelajar. 

2). Seorang guru tidak meminta imbalan atas tugas 

mengajarnya. 

3). Tidak menyembunyikan ilmu yang dimilikinya sedikitpun, 

ia harus sungguh-sungguh tampil sebagai penasehat, 

pembimbing para pelajar ketika pelajar itu 

membutuhkannya. 

4). Menjauhi akhlak yang buruk dengan cara menghindarinya 

sedapat mungkin. 

5). Tidak mewajibkan kepada para pelajar agar mengikuti guru 

tertentu dan kecenderungannya. 

6). Memperlakukan murid sesuai dengan kesanggupannya. 

7). Kerja sama dengan para pelajar di dalam membahas dan 

menjelaskan. 

8). Seorang guru harus mengamalkan ilmunya.35 
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b). Hubungan Guru dengan Sesama Guru 

Sekolah merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

berbagai unsur yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Di 

dalam sekolah terdapat berbagai macam sistem sosial yang 

berkembang dari sekelompok manusia yang saling 

berinteraksi menurut pola dan tujuan tertentu yang saling 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga 

membentuk perilaku dari hasil hubungan individu dengan 

individu maupun dengan lingkungannya.
36

 

Untuk terjalinnya interaksi-interaksi yang melahirkan 

hubungan yang harmonis dan menciptakan kondisi yang 

kondusif untuk bekerja diperlukan iklim kerja yang baik. 

Iklim sekolah memegang peran penting sebab iklim itu 

menunjukkan suasana kehidupan pergaulan dan pergaulan di 

sekolah itu. Iklim itu menggambarkan kebudayaan, tradisi- 

tradisi, dan cara bertindak personalia yang ada di sekolah itu, 

khususnya kalangan guru-guru. 

Jadi Iklim kerja adalah hubungan timbal balik antara 

faktor- faktor pribadi, sosial dan budaya yang mempengaruhi 

sikap individu dan kelompok dalam lingkungan sekolah yang 

tercermin dari suasana hubungan kerjasama yang harmonis 

dan kondusif antara Kepala Sekolah dengan guru, antara guru 

dengan guru yang lain, antara guru dengan pegawai sekolah 

                                            
36

 Muhlisin, Profesionalisme Kinerja Guru Menyongsong Masa Depan, http;muhlis. 

files.wordpress.com, diakses Agustus 2015. 



44 

 

dan keseluruhan komponen itu harus menciptakan hubungan 

dengan peserta didik sehingga tujuan pendidikan dan 

pengajaran tercapai. 

Diantara kode etik hubungan guru dengan sesama guru   

adalah : 

1). Di dalam pergaulan sesama guru, hendaknya bersifat 

terus terang, jujur, dan sederajat. 

2). Diantara sesama guru hendaknya selalu ada kesediaan 

untuk saling memberi saran, nasehat dalam rangka 

menumbuhkan jabatan masing-masing. 

3). Di dalam menunaikan tugas dan memecahkan persoalan 

bersama hendaklah saling menolong dan penuh toleransi. 

4). Guru hendaknya mencegah pembicaraan yang 

menyangkut pribadi sesama guru.
37

 

 

Guru diharapkan dapat menjadi tempat mengadu oleh sesama 

kawan sekerja, dapat diajak berbicara mengenai berbagai 

kesulitan yang dihadapi guru lain baik di bidang akademis 

ataupun sosial. Ia selalu siap memberikan bantuan kepada 

guru-guru secara individual, sesuai dengan kondisi sosial 

psikologis guru dan sesuai pula dengan latar belakang sosial 

ekonomi dan pendidikannya. Terbentuknya iklim yang 

kondusif pada tempat kerja dapat menjadi faktor penunjang 

bagi peningkatan kinerja sebab kenyamanan dalam bekerja 

membuat guru berpikir dengan tenang dan terkonsentrasi 

hanya pada tugas yang sedang dilaksanakan.  
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c). Hubungan Guru dengan Orang Tua/Wali Murid 

Keterampilan berkomunikasi dengan orang tua peserta 

didik, baik melalui bahasa lisan maupun tertulis, sangat 

diperlukan oleh guru. Penggunaan bahasa lisan dan tulisan 

yang baik dan benar diperlukan agar orang tua peserta didik 

dapat memahami bahan yang disampaikan oleh guru.
38

 

Mengingat peserta didik dan orang tuanya berasal dari 

latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi keluarga yang 

berbeda, guru dituntut untuk mampu menghadapinya secara 

individual dan ramah. Ia diharapkan dapat menghayati 

perasaan peserta didik dan orang tua yang dihadapinya 

sehingga ia dapat berhubungan dengan mereka secara 

luwes.
39

  

Adapun kode etik hubungan guru dengan orang tua 

peserta didik diantaranya : 

1). Guru hendaknya selalu mengadakan hubungan timbal 

balik dengan orang tua/wali anak, dalam rangka 

kerjasama untuk memecahkan persoalan di sekolah dan 

pribadi anak. 

2). Segala kesalahpahaman yang terjadi antara guru dan 

orang tua/wali anak, hendaknya diselesaikan secara 

musyawarah mufakat.
40

 

 

Pengawasan dan kontrol pelaksanaan pendidikan agama tak 

mungkin sepenuhnya dilakukan oleh guru, orang tualah yang 

lebih berkesempatan mengawasinya. Karena itu, hubungan 
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guru dengan orang tua/wali murid penting sekali agar dapat 

diketahui sampai dimana kemajuan-kemajuan yang telah 

dicapai, bagaimana pengaruh pelajaran terhadap aktivitas 

anak-anak dan lain-lain.
41

 

d). Hubungan Guru dengan Masyarakat 

Guru profesional tidak dapat melepaskan dirinya dari 

bidang kehidupan kemasyarakatan. Di satu pihak dia adalah 

warga masyarakat dan di lain pihak dia bertanggung jawab 

turut serta memajukan kehidupan masyarakat. Guru turut 

bertanggung jawab memajukan kesatuan dan persatuan 

bangsa, dan turut bertanggung jawab mensukseskan 

pembangunan sosial umumnya dan tanggung jawab 

pembangunan daerah khususnya yang dimulai dari 

pembangunan daerah yang lebih kecil ruang lingkupnya 

dimana ia tinggal. 

Untuk melaksanakan tanggung jawab turut serta 

memajukan kesatuan dan persatuan bangsa, maka guru harus 

menguasai atau memahami semua hal yang bertalian dengan 

kehidupan nasional misalnya tentang suku bangsa, adat 

istiadat, kebiasaan, norma-norma, kebutuhan, kondisi 

lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya dia harus mampu 

bagaimana cara menghargai suku bangsa lainnya, 
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menghargai agama yang dianut oleh orang lain, menghargai 

sifat dan kebiasaan suku lain dan sebagainya.
42

 

Diantara kode etik hubungan guru dengan masyarakat : 

1). Guru hendaknya selalu berusaha berpartisipasi terhadap 

masyarakat, lembaga serta organisasi-organisasi di 

dalam masyarakat yang berhubungan dengan usaha 

pendidikan. 

2). Gguru hendaknya melayani dan membantu memecahkan 

masalah- masalah yang timbul dalam masyarakat sesuai 

dengan fungsi dan kemampuannya. 

3). Guru menghormati dan menyesuaikan diri dengan adat 

kebiasaan masyarakat dengan sikap membangun 

4). Guru menerima dan melaksanakan peraturan-peraturan 

Negara dengan sikap korektif dan membangun.
43

 

Adapun peran guru di masyarakat dalam kaitannya dengan 

kompetensi sosial dapat diuraikan sebagai berikut : 

1). Guru sebagai petugas kemasyarakatan Guru bertugas 

membina masyarakat agar masyarakat berpartisipasi 

dalam pembangunan. Untuk melaksanakan tugas itu, 

guru harus memiliki kompetensi sebagai berikut : 

a). Aspek normatif kependidikan, yaitu untuk menjadi 

guru yang baik, tidak cukup digantungkan kepada 

bakat, kecerdasan, kecakapan saja, tetapi juga harus 

beritikad baik sehingga hal ini menyatu dengan 

norma yang dijadikan landasan dalam melaksanakan 

tugasnya. 

b). Mempunyai program meningkatkan kemajuan 

masyarakat dan kemajuan pendidikan. 
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2). Guru di mata masyarakat 

Dalam pandangan masyarakat, guru memiliki 

tempat tersendiri, karena fakta menunjukkan, bahwa 

ketika seorang guru berbuat kurang senonoh, 

menyimpang dari ketentuan atau kaidah- kaidah 

masyarakat dan menyimpang dari apa yang diharapkan 

masyarakat, langsung saja masyarakat memberikan 

suara sumbang kepada guru itu. Untuk itu, guru harus 

memiliki kompetensi sebagai berikut : 

a). Mampu berkomunikasi dengan masyarakat. 

b). Mampu bergaul dan melayani masyarakat dengan 

baik. 

c). Mampu mendorong dan menunjang kreativitas 

masyarakat.  

d). Menjaga emosi dan perilaku yang kurang baik.
44

 

3). Peran dan Tugas Guru dalam Pembelajaran 

Adapun peran guru dalam proses pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 

a. Konservator (pemelihara) sistem nilai yang 

merupakan sumber norma kedewasaan; 

b. Inovator (pengembang) sistem nilai ilmu 

pengetahuan; 

c. Transmitor (penerus) sistem-sistem nilai tersebut 

kepada peserta didik; 

d. Transformator (penterjemah) sistem-sistem nilai 

tersebut melalui penjelmaan dalam pribadinya dan 

perilakunya, dalam proses interaksi dengan sasaran 

didik; 
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e. Organisator (penyelenggara) terciptanya proses 

edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik 

secara formal (kepada pihak yang mengangkat dan 

menugaskannya) maupun secara moral (kepada 

sasaran didik, serta Tuhan yang menciptakannya).
45

 

Pendapat lain menyatakan bahwa peran guru dalam 

proses pembelajaran adalah sebagai berikut : 

a. Guru sebagai perencana (planner) yang harus 

mempersiapkan apa yang akan dilakukan di dalam 

proses belajar mengajar (pre-teaching problems).; 

b. Guru sebagai pelaksana (organizer), yang harus 

dapat menciptakan situasi, memimpin, merangsang, 

menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar 

mengajar sesuai dengan rencana, di mana ia 

bertindak sebagai orang sumber (resource person), 

konsultan kepemimpinan yang bijaksana dalam arti 

demokratik & humanistik (manusiawi) selama 

proses berlangsung (during teaching problems). 

c. Guru sebagai penilai (evaluator) yang harus 

mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan 

akhirnya harus memberikan pertimbangan 

(judgement), atas tingkat keberhasilan proses 

pembelajaran, berdasarkan kriteria yang ditetapkan, 

baik mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun 

kualifikasi produknya.
46

 

 

Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa guru 

memiliki peranan baik di sekolah, keluarga dan 

masyarakat. Di sekolah, guru berperan sebagai 

perancang pembelajaran, pengelola pembelajaran, 

penilai hasil pembelajaran peserta didik, pengarah 

pembelajaran dan pembimbing peserta didik. Sedangkan 

dalam keluarga, guru berperan sebagai pendidik dalam 

keluarga family educator). Sementara itu di masyarakat, 
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guru berperan sebagai pembina masyarakat (social 

developer), penemu masyarakat (social inovator), dan 

agen masyarakat (social agent).
47

 

Dalam hubungannya dengan aktivitas pembelajaran dan 

administrasi pendidikan, guru berperan sebagai : 

a. Pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai 

pendidikan; 

b. Wakil masyarakat di sekolah, artinya guru berperan 

sebagai pembawa suara dan kepentingan masyarakat 

dalam pendidikan; 

c. Seorang pakar dalam bidangnya, yaitu menguasai 

bahan yang harus diajarkannya; 

d. Penegak disiplin, yaitu guru harus menjaga agar 

para peserta didik melaksanakan disiplin; 

e. Pelaksana administrasi pendidikan, yaitu guru 

bertanggung jawab agar pendidikan dapat 

berlangsung dengan baik; 

f. Pemimpin generasi muda, artinya guru bertanggung 

jawab untuk mengarahkan perkembangan peserta 

didik sebagai generasi muda yang akan menjadi 

pewaris masa depan; dan 

g. Penterjamah kepada masyarakat, yaitu guru 

berperan untuk menyampaikan berbagai kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. 
48

 

 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan 

keahlian. Sebab orang yang pandai berbicara dalam 

bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut sebagai 

guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat 

khusus, apalagi sebagai guru yang profesional yang 

harus mengusai betul seluk-beluk pendidikan dan 
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pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya 

yang perlu dibina dan dikembangkan melalui 

pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan. 

Oleh sebab itu guru adalah figur seorang pemimpin. Ia 

adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan 

watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk 

membentuk dan membangun kepribadian anak didik 

menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan 

bangsa. 

Maka jika kita bicara tugas guru, sesungguhnya ia 

mempunyai tugas yang banyak, baik yang terikat oleh 

dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. 

Namun demikian juga dikelompokkan maka guru 

memiliki tiga jenis tugas, yaitu : (a) tugas guru dalam 

bidang profesi (b) tugas kemanusiaan (c) tugas dalam 

bidang kemasyarakatan.
49

 

Pertama, guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan 

yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Dan 

hal ini tidak semua orang dapat melakukannya. Dalam 

konteks ini tugas guru meliputi mendidik, mengajar, 

dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 
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dan teknologi. Tugas guru sebagai pendidik berarti 

meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup 

kepada anak didik. Sedangkan tugas guru sebagai 

pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kepada anak anak didik. 

Sedangkan melatih berarti mengembangkan 

keterampilan-keterampilan pada peserta didik . Atau 

dengan kata lain tugas guru sebagai pelatih berarti 

mengembangkan keterampilan dan menerapkannya 

dalam kehidupan demi masa depan anak didik. 

Sehingga secara makro tugas guru adalah menyiapkan 

manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan 

membangun dirinya dan membangun bangsa dan 

negara. 

Kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan di 

sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang 

tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati ia menjadi 

idola para peserta didik nya. Oleh karena itu harus 

mampu memahami jiwa dan watak anak didik. Maka 

pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya dapat 

menjadi minat bagi peserta didik nya dalam belajar. Jika 

seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik 

, maka kegagalan pertama adalah tidak dapat 

menanamkan benih pengajarannya kepada para peserta 
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didiknya. Guru harus menanamkan nilai kemanusiaan 

kepada anak didik. Dengan begitu anak didik mendidik 

aga rmempunyai sifat kesetiakawanan sosial. 

Ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatannya. 

Dalam bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan 

mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang bermoral pancasila. Bahkan keberadaan 

guru merupakan faktor condisio sine quanon yang tidak 

mungkin digantikan oleh komponen manapun dalam 

kehidupan bangsa sejak dulu, hingga di era 

kontemporer. Guru tidak hanya diperlukan oleh para 

murid di ruang-ruang kelas, tetapi juga diperlukan oleh 

masyarakat lingkungannya dalam menyelesaikan aneka 

ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jika 

dipahami, maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding 

sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah 

dan masyarakat. Dalam Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 27 ayat (3) dikemukakan 

bahwa guru adalah tenaga pendidik yang khusus 

diangkat dengan tugas utama mengajar. 

Guru dalam proses belajar mengajar memiliki tugas 

sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan kebudayaan terhadap anak didik 

berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-

pengalaman. 
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b. Membentuk kepribadian anak yang harmonis, 

sesuai dengan cita-cita dan dasar negara kita 

Pancasila. 

c. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik 

d. Sebagai pelantara dalam belajar. Artinya dalam 

proses belajar guru hanya sebagai 

pelantara/medium, anak harus berusaha sendiri 

mendapatkan suatu pengertian/insigt, sehingga 

timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku 

dan sikap. 

e. Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa 

anak didik ke arah kedewasaan, pendidik tidak 

maha kuasa, tidak dapat membentuk anak menurut 

sekehendaknya. 

f. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan 

masyarakat. Anak nantinya akan hidup dan bekerja, 

serta mengabdikan diri dalam masyarakat, dengan 

demikian anak harus dilatih dan dibiasakan di 

sekolah di bawah pengawasan guru. 

g. Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh 

dalam segala hal, tata tertib dapat berjalan bila guru 

dapat menjalani lebih dahulu. 

h. Guru sebagai administrator dan menajer  

i. Pekerjaan gur sebagai suatu profesi. Orang yang 

menjadi guru karena terpaksa tidak dapat bekerja 

dengan baik, maka harus menyadari benar- benar 

pekerjaannya sebagai suatu profesi. 

j. Guru sebagai Perencana Kurikulum 

k. Guru sebagai pemimpin (guidance worker). Guru 

mempunyai kesempatan dan tanggungjawab dalam 

banyak situasi untuk membimbing anak ke arah 

pemecahan soal, membentuk keputusan, dan 

menghadapkan anak-anak pada problem  

l. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak
50

 

 

Tuntutan pada profesionalisme terhadap anak didik, 

sudah pasti akan menambah tanggungjawab guru. 

Dengan menyadari besarnya tanggungjawab guru 

terhadap anak didiknya, hujan dan panas bukanlah 
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menjadi penghalang bagi guru untuk selalu hadis di 

tengah-tengah anak didiknya. 

Bagi guru Pendidikan Agama Islam, tugas dan 

kewajiban seperti yang telah disebutkan sebelumnya 

merupakan amanah yang harus diterima guru atas dasar 

pilihannya untuk memangku jabatan guru. Amanat 

tersebut wajib dilaksanakan dengan penuh 

tanggungjawab. Hal ini sejalan dengan firman Allah 

SWT. yaitu : 

 

 

 

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 kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi 

Maha melihat.(QS. an-Nisa : 58).
51

 

 

Berdasarkan Ayat di atas, mengandung makna bahwa tanggungjawab 

guru adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, 

penuh keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah Swt. 

Tanggungjawab guru adalah keyakinannya bahwa segala 

tindakannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban disadarkan 

atas pertimbangan profesional (profesional judgment) secara tepat. 

Pekerjaan guru menutut kesungguhan dalam berbagai hal. 

Karenanya, posisi dan persyaratan para "pekerja pendidikan" atau 
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orang-orang yang disebut pendidik karena pekerjaanya itu patut 

mendapat pertimbangan dan perhatian yang sungguh-sungguh pula. 

Sedangkan tanggung jawab guru adalah sebagai berikut : 

1. Guru harus menuntut murid-murid belajar 

2. Turut serta membina kerikulum sekolah 

3. Melakukan pembinaan terhadap diri peserta didik (kepribadian, 

watak, dan jasmaniah) 

4. Memberikan bimbingan kepada murid 

5. Melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan 

mengadakan penilaian atas kemajuan belajar 

6. Menyelenggarakan penelitian 

7. Mengenal masyarakat dan ikut serta aktif 

8. Turut mensukseskan pembangunan 

9. Tanggungjawab meningkatkan peranan profesional guru.
52

 

B. Minat Belajar 

1. Pengertian Minat Belajar 

Suatu kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila ada minat 

yang timbul karena adanya kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan, maka 

timbullah minat yang disebabkan adanya minat yang besar terhadap 

sesuatu yang mengandung arti, bernilai tinggi bagi orang itu atau karena ia 

akan memenuhi kebutuhan dirinya sehingga dengan terpenuhinya 

kebutuhan ia akan merasa senang. 

Sebelum menguraikan bahasan tentang minat belajar secara luas, 

terlebih dahulu akan disajikan pengertian minat dan belajar secara 

terpisah. Untuk lebih jelasnya tentang pengertian minat, berikut akan 

disajikan beberapa pendapat para ahli tentang minat yaitu : 

Minat adalah "segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

bertindak melakukan sesuatu guna memenuhi kebutuhannya". 
53
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Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa minat adalah 

suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk bertindak, berbuat serta 

bertingkah laku guna mencapai tujuan. 

Belajar adalah "sesuatu yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang".
54

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperjelas bahwa minat belajar 

adalah dorongan dari dalam yang menimbulkan kekuatan individu untuk 

bertindak dan bertingkah laku guna memenuhi kebutuhannya agar terjadi 

perubahan dalam diri seseorang. 

2. Macam-macam Minat Belajar 

Untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang macam-macam 

motivasi, di bawah ini akan diuraikan macam-macam minat yaitu : 

a. Minat dapat di bedakan dalam tiga macam, yaitu : 

1). Kebutuhan-kebutuhan organisasi yang meliputi : 

a). Kebutuhan untuk makan 

b). Kebutuhan untuk minum 

c). Kebutuhan untuk berbuat 

d). Kebutuhan untuk beristirahat 

e). Kebutuhan akan seksual 

2). Motif-motif berbuat yang meliputi : 

a). Dorongan untuk menyelamatkan diri 

b). Dorongan untuk membalas 

c). Dorongan untuk berusaha 

d). Dorongan untuk memburu 

3). Motif-motif obyektif, meliputi : 

a). Kebutuhan untuk melakukan eksplorasi 

b). Kebutuhan untuk melakukan manipulasi 

c). Kebutuhan untuk menaruh minat-minat.
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Dari pembagian minat di atas yang berkembang dengan 

pembahasan ini yaitu motif-motif berbuat dan motif-motif objektif 

di antaranya dorongan untuk berusaha dan memasuki minat untuk 

mencapai suatu perubahan. 

b. Menurut bentuknya yang meliputi dua macam yaitu : 

1). Motif -motif bawaan 

Motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, jadi minat 

itu ada tanpa dipelajari, misalnya dorongan untuk makan dan 

dorongan seksual, motif ini sering kali di sebut motif yang 

disyaratkan secara biologis. 

2). Motif-motif yang dipelajari 

Motif itu timbul karena dipelajari, sebagai contoh dorongan 

untuk menjelaskan sesuatu di masyarakat, motif ini sering kali di 

isyaratkan motif secara sosial.
56

 

 

Dengan motif-motif tersebut, maka diisyaratkan agar manusia mampu 

memiliki motif sosial untuk mengembangkan sifat beradaptasi dengan 

lingkungan. Seperti lingkungan belajar di sekolah. 

c. Menurut jalannya minat ini dibagi menjadi dua macam : 

1). Minat ekstrinsik, yaitu motif-motif yang berfungsi karena adanya 

suatu perangsang dari luar. 

2). Minat intrinsik, yaitu motif-motif yang fungsinya tidak usah 

dirangsang dari luar.
57

 

Dalam kegiatan belajar peranan minat baik intrinsik atau motif-motif 

yang berfungsi karena adanya suatu perangsang dari luar maupun 

ekstrinsik atau motif-motif yang fungsinya tidak usah dirangsang dari 

luar sangat di perlukan. 
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3. Instrumen untuk Mengetahui Minat Belajar 

Ada beberapa instrument yang dapat dipergunakan oleh guru untuk 

mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar tinggi atau rendah 

yaitu sebagai berikut :  

a. Tes essay (uraian) 

Tes essay adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas 

yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan 

cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Ciri khas tes essay adalah 

jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh orang yang 

mengkonstruksikan butir soal, tetapi harus dipasok oleh peserta tes. 

Jadi yang yang membedakan tipe soal objective dan tipe soal uraian 

adalah siapa yang menyediakan jawaban atau alternative jawaban 

terhadap soal atau tugas yang diberikan. Butir soal tipe uraian hanya 

terdiri dari pertanyaan atau tugas (kadang-kadang juga harus disertai 

dengan beberapa ketentuan dalam menjawab soal tersebut), dan 

jawaban sepenuhnya harus dipirkan oleh peserta tes. Setiap peserta tes 

dapat memilih, menghubungkan dan menyampaikan gagasannya 

dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Dengan pengertian ini 

maka akan segera kelihatan bahwa pemberian skor terhadap jawaban 

soal tidak mungkin dilakukan secara objektiv. 

Kelebihan tes essay (uraian) adalah : 

1). Tes essay dapat digunakan dengan baik untuk mengukur hasil 

belajar yang kompleks. 

2). Tes bentuk uraian terutama menekankan kepada pengukuran 

kemampuan dan keterampilan mengintegrasikan berbagai buah 

pikiran dan sumber informasi ke dalam suatu pola berpikir tertentu, 

yang disertai dengan keterampilan pemecahan masalah. Integrasi 
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buah pikiran itu membutuhkan dukungan kemampuan untuk 

mengekspresikannya. 

3). Bentuk tes essay lebih meningkatkan motivasi peserta tes untuk 

belajar dibandingkan bentuk tes dan yang lain. 

4). Memudahkan dosen untuk menyusun butir soal. Kemudahan ini 

dapat disebabkan karena jumlah butir soal tidak perlu terlalu 

banyak dan dosen tidak selalu harus memasok jawaban atau 

kemungkinan jawaban yang benar. 

5). Tes essay sangan menekankan kemampuan menulis. Karena akan 

sangat mendorong mahasiswa dan dosen untuk belajar dan mengajar 

menyatakan pikiran secara tertulis.
58

 

 

Kelemahan tes essay (uraian) adalah : 

1). Reliabilitas rendah. Artinya skor yang dicapai oleh peserta tes tidak 

konsisten bila tes yang sama atau tes yang parallel diuji ulang 

beberapa kali. 

2). Untuk menyelesaikan tes essay dengan baik dosen dan mahasiswa 

harus menyediakan waktu cukup banyak. 

3). Jawaban peserta tes kadang-kadang disertai dengan bualan. 

4). Kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis menjadi hal yang 

paling utama membedakan prestasi belajar antar mahasiswa.
59

 

 

Penggunaan tes essay (uraian) adalah sebagai berikut : 

1). Bila jumlah mahasiswa atau peserta ujian terbatas maka soal uraian 

dapat digunakankarena masih mungkin bagi dosen untuk dapat 

memeriksa hasil ujian tersebut dengan baik. 

2). Bila waktu yang dipunyai dosen untuk mempersiapkan soal sangat 

terbtas, sedangkan ia mempunyai waktu yang cukup untuk 

memerikasa hasil ujian, maka soal uraian dapat digunakan. 

3). Bila tujuan instruksional yang ingin dicapai adalah kemampuan 

mengekspresikan pikiran dalam bentuk tertulis, menguji 

kemampuan menulis dengan baik, atau kemampuan bahasa secara 

tertib, maka haruslah menggunakan tes uraian. 

                                            
58

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 

h. 81. 
59

 Nana Sudjana, Op. Cit., h. 41 



61 

 

 

4). Bila dosen ingin mempereoleh informasi yang tidak tertulis secara 

langsung dalam soal ujian tetapi dapat disimpulkan dari tulisan 

peserta tes, seperti sikap, nilai atau pendapat. 

5). Bila dosen ingin memperoleh hasil pengalaman belajar 

mahasiswanya, maka tes uraian merupakan salah satu bentuk yang 

paling cocok untuk mengukur pengalaman belajar tersebut.
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Tes uraian secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tes 

uraian bebas, tes uraian terbuka dan tes uraian terbatas, tes uraian 

objektif. Pembedaan kedua jenis tes uraian ini adalah besarnya 

kebebasan yang diserikan kepada peserta tes untuk 

mengorganisasikan, menulis dan menyatakan pikiran dan gagasannya. 

Aturan untuk menyusun tes essay (uraian) yang baik adalah sebagai 

berikut : 

1). Sediakan kesempatan bagi para siswa untuk mempelajari 

bagaimana cara mempersiapkan diri dan mengikuti ulangan. 

2). Yakinkan diri anda bahwa pertanyaan-pertanyaan telah diarahkan 

dan dirumuskan secara berhati-hati. 

3). Bila struktur pertanyaan disusun berdasarkan isi pelajaran, maka 

banyaknya pertanyaan dapat ditambah dan maslah diskusi agar 

dikurangi. 

4). Guru harus memilki kerangka petunjuk dalam penyususnan 

pertanyaan tes agar tidak menimbulkan salah tafsir dan 

kebimbangan pada orang lain, terutama jika terjadi kritik dari guru 

lainnya. 

5). Jangan menggunakan pertanyaan yang dapat menimbulkan 

berbagai kemungkinan jawaban, karena semua siswa harus 

mengerjakan tes yang sama. 

6). Sediakan waktu yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

memberikan jawaban terhadap suatu pertanyaan pilihan.
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b. Tes Objective 

Butir soal objektif adalah butir soal yang telah mengandung 

kemungkinan jawaban yang harus dipilih atau dikerjakan oleh peserta 

tes. 
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Jadi kemungkinan jawaban yang telah dipasok oleh pengkonstruksi 

butir soal. Peserta hanya harus memilih jawaban dari kemungkinan 

jawaban yang telah disediakan. Dengan demikian pemeriksaan 

jawaban peserta tes sepenuhnya dapat dilakukan secara objektif oleh 

pemeriksa. Karena sifatnya yang objektif itu maka tidak selalu 

penskoran harus dilakukan oleh manusia. Pekerjaan tersebut dapat 

dilakukan oleh mesin seperti mesin scanner. Jadi yang dimaksud 

dengan tes objektif ialah tes yang dapat diskor secara objektif. 

Secara umum ada tiga tipe tes objektif, yaitu :  

1). Benar salah (true false) 

Tipe benar salah (True false item) adalah butir soal yang terdiri 

dari pernyataan, yang disertai dengan alternative jawaban yaitu 

menyatakan pernyataan tersebut benar atau salah, atau keharusan 

memilih satu dari dua alternative jawaban lainnya. Alternatif 

jawaban itu dapat saja berebntuk benar-salah atau setuju tidak 

setuju, baik tidak baik atau cara lain asalkan alternative itu mutual 

eksklusif. 

Keunggulan butir soal tipe benar salah adalah sebagai berikut : 

1). Mudah dikonstruksi 

2). Perangkat soal dapat mewakili seluruh pokok bahasan. 

3). Mudah diskor 

4). Alat yang baik untuk mengukur fakta dan hasil belajar 

langsung terutama yang berkenaan dengan ingatan.
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Kekurangan butir soal tipe benar salah adalah adalah sebagai 

berikut : 
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1). Mendorong peserta tes untuk menebak jawaban 

2). Terlalu menekankan kepada ingatan. 

3). Meminta respon peserta tes yang berbentk penilaian absolute 

sedangkan dalam kenyataannya hasil belajar itu kebanyakan 

bukanlah sesuat kebenaran absolute tanpa kondisi.
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c. Menjodohkan (matching) 

Tipe menjidohkan ditulis dalam 2 kolom. Kolom pertama adalah 

pokok soal atau stem atau biasa juga disebut premis. Kolom kedua 

adalah kolom jawaban. Tugas peserta ujian ialah menjodohkan 

pernyataan dibawah kolom premis dengan pernyataan-pernyataan yang 

ada dibawah  kolom jawaban. 

Bila tes harus dikerjakan di lembaran jawaban yang terpisah, 

maka pernyataan dibawah kolom pertama ditulis urutan nomor, 

dimulai dengan nomor urut soal sebelumnya. Dengan demikian setiap 

nomor pernyataan dibawah kolom pertama adalah sebuah stem butir 

soal yang alternative jawabannya secara bersama terdapat di bawah 

kolom kedua.  

Kelebihan tipe menjodohkan adalah sebagai berikut : 

1). Baik untuk menguji hasil belajar yang berhubungan dengan 

pengetahuan tentang istilah, definisi, peristiwa atau penanggalan. 

2). Dapat menguji kemampuan menghubungkan dua hal baik yang 

berhubungan langsung maupun tidak secara langsung. 

3). Mudah dikonstruksi sehingga dosen dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dapat mengkonstruksi sejumlah butir soal yang 

cukup untuk menguji satu pokok bahasan tertentu.
64

 

 

Kekurangan tipe menjodohkan adalah terlalu mengandalkan pada 

pengujian aspek ingatan. Untuk dapat menghindarkan kelemahan ini 

maka konstruksi butir soal tipe ini harus dipersiapkan secara hati-hati. 
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Adapun prinsip konstruksi tipe menjodohkan adalah sebagai berikut : 

1). Pernyataan dibawah kolom pertama dan dibawah kolom kedua 

masing-masing haruslah terdiri dari kelompok yang homogen. 

Misalnya: 

2). Pernyataan dibawah kolom kedua harus lebih banyak dari 

pernyataan di bawah kelompok pertama. Untuk memudahkan 

penyediaan lembaran jawaban yang seragam, maka dianjurkan 

supaya jumlah pernyataan di bawah kolom pertama berkisar 

antara 3 atau 4 buah. Sedangkan pernyataan dibawah kolom 

kedua adalah 5. Dengan demikian lembaran jawaban akan 

seragam denga betuk butir soal pilihan ganda lainnya.
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d. Pilihan berganda (multiple choice) 

Tipe pilihan berganda adalah suatu butir soal yang alternative 

jawabannya lebih dari dua. Pada umumnya jumlah alternative jawaban 

berkisar antara 4 atau 5 jawaban. 

Kelebihan butir soal pilihan ganda adalah sebagai berikut : 

1). Butir soal tipe pilihan ganda dapat dikontruksi dan digunakan 

untuk mengukur segala level tujuan instruksional, mulai dari yang 

paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. 

2). Setiap perangkat tes dapat mencakup hampis seluruh cakupan 

bidang studi. 

3). Penskoran hasil kerja peserta dapat dikerjakan secara objektifa. 

4). Tipe butir soal dapat dikonstruksi sehingga menuntut kemampuan 

peserta tes untuk membedakan berbagai tingkatan kebenaran 

sekaligus. 

5). Jumlah option yang dapat disediakanmelebihi dua. Karena itu 

akan dapat mengurangi keinginana peserta tes untuk menebak. 

6). Tipe butir soal pilhan ganda memungkinkan dilakukan analisis 

butir soal secara baik. Butir soal dapat dikonstruksi dengan 

dilakukan uji coba terlebih dahulu. 

7). Tingkat kesukaran butir soal dapat dikendali, dengan hanya 

mengubah tingkat homegenitas alternative jawaban. 

8). Informasi yang diberikan lebih kaya. Butir soal ini dapt 

memberikan informasi tentang peserta tes lebih banyak kepada 

dosen, terutama bila butir soal itu memiliki homegenitas yang 

tinggi.
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Kekurangan butir soal pilihan ganda adalah sebagai berikut : 

1). Sukar dikonstruksi. Kesukaran dalam mengkonstruksi butir soal 

tipe ini terutama untuk menemukan alternative jawaban yang 

homogen. Acapkali dosen mengkonstruksikan butir soal dengan 

hanya satu alaternatif jawaban yang tersedia, yaitu kunci jawaban. 

2). Ada kecendrungan bahwa dosen mengkonstruksi butir soal tipe 

ini dengan hanya menguji atau mengukur aspek ingatan, atau 

aspek yang paling rendah dalam ranah kognitif. 

3). "Testwise" memepunyai pengaruh yang berarati terhadap hasil 

tes peserta. Jadi, makin terbiasa seseorang dengan bentuk tes tipe 

pilihan ganda, makin besar kemungkinan ia akan memperoleh 

skor yang lebih baik.
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Adapun ragam tipe pilihan ganda adalah sebagai berikut : 

1). Pilihan ganda biasa 

2). Pilhan ganda analisis hubungan antar hal 

3). Pilihan ganda analisis kasus 

4). Pilihan ganda kompleks 

5). Pilihan ganda yang menggunakan diagram, gambar, grafik atau 

tabel.
68

 

 

e. Instrumen non tes 

Alat ukur untuk memperoleh informasi hasil belajar non tes 

terutama digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang 

berkenaan dengan ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor terutama 

yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh 

peserta didik daripada apa yang akan diketahui dan dipahaminya. 

Dengan kata lain alat pengukuran seperti itu terutama berhubungan 

dengan penampilan yang dapat diamati daripada pengetahuan dan 

proses mental lainnya yag tidak dapat diamati dengan indera. 

Di samping itu, alat ukur seperti ini memang merupakan satu 

kesatuan dengan alat ukur tes lainnya, karena tes pada umumnya 
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mengukur apa yang diketahui, dipahami, diaplikasikan atau yang dapat 

dikuasai oleh peserta didik dalam tingkatan proses mental yang lebih 

tinggi. Tetapi, belum ada jaminan bahwa yang mereka miliki dalam 

kemampuan mental itu dapat didemonstrasikan dalam tingkah lakunya. 

Karena itu dibutuhkan beberapa alat ukur lain yang dapat memeriksa 

kemampuan atau penampilan tentang apa yang telah diketahui dan 

dimiliki dalam tindakan sehari-hari. Jadi, alat ukur non tes merupakan 

bagian keseluruhan dari alat ukur hasil belajar peserta didik. 

Menurut Asmawi Zainul dan Noehi Nasution alat ukur eberhasilan 

belajar non tes yang umum digunakan yaitu :  

1). Participation charts atau bagan partisipasi 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu proses 

belajar mengajar ialah keikutsertaan peserta didik secara sukarela 

dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Jadi, keikutsertaan 

tersebut selain merupakan salah satu usaha memudahkan peserta 

didik untuk memahami konsep yang sedang dibicarakan dan 

meningkatkan daya tahan ingatan untuk mengenai suatu isi 

pelajaran tertentu, juga dimaksudkan untuk menjadikan proses 

belajar mengajar sebagai alat meningkatkan percaya diri, harga 

diri, dan lain-lain. 

Dengan demikian keikutsertaan peserta didik dalam suatu 

proses pembelajaran harus diukur, karena ia memiliki informasi 

yang kaya tentang hasil belajar yang bersifat non-kognitif. 

Sungguhpun participation charts belum dapat memberikan 
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informasi tentang alasan seseorang ikut serta dalam suatu kegiatan, 

tetapi pola keikutsertaan dalam aktivitas sudah dapat menjelaskan 

suatu hasil belajar yang penting yang bersifat non-kognitif yaitu 

lebih bersifat afektif. Participation charts ini terutama berguna 

untuk mengamati kegiatan diskusi kelas. 

2). Check lists (daftar cek) 

Esensi dari Check Lists adalah untuk menyatakan ada atau 

tidaknya suatu unsur, komponen, sifat, karakteristik atau kejadian 

dalam suatu peristiwa, tugas atau satu kesatuan yang kompleks. 

Dalam daftar cek pengamat hanya dapat menyatakan ada atau 

tidaknya suatu hal yang sedang diamati, bukan memberi peringkat 

atau derajat kualitas hal tersebut seperti pada rating scale. Check 

List bermanfaat untuk mengukur hasil belajar yang berupa produk 

maupun prosedur atau proses yang dapat dirinci ke dalam 

komponen- komponen yang lebih kecil, terdefinisi secara 

operasional dan sangat spesifik. Check Lists terdiri dari dua bagian 

yaitu komponen yang akan diamati dan tanda yang menyatakan 

ada atau tidaknya komponen tersebut dalam observasi. 

3). Rating scale (skala lajuan) 

Rating scale adalah alat pengukuran non-tes yang 

menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh 

informasi tentang sesuatu yang diobservasi, yang menyatakan 

posisi sesuatu dalam hubungannya dengan yang lain. Biasanya 

berisikan seperangkat pernyataan tentang karakteristik atau 
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kualitas dari sesuatu yang akan diukur beserta pasangannya 

berbentuk semacam cara menilai. Jadi suatu rating scale terdiri 

atas 2 bagian yaitu: (1) adanya pernyataan tentang keberadaan atau 

kualitas keberadaan dari suatu unsure atau karakteristik tertentu, 

dan (2) adanya semacam petunjuk penilaian tentang pernyataan 

tersebut. 

4). Skala sikap 

Sikap sebagai suatu konstruk psikologi harus memenuhi 2 

kriteria yaitu dapat diamati dan dapat diukur. Sikap adalah 

identitas kecenderungan positif atau negative terhadap suatu objek 

psikologis tertentu. Untuk mengukur sikap harus dikonstruksi 

skala sikap, yang dimulai dengan menentukan dan mendefinisikan 

objek sikap yang akan diukur atau dengan klata lain "sikap 

terhadap apa?". Dengan demikian harus ditentukan batas-batas 

objek sikap yang akan diukur. Misalnya sikap orang terhadap 

hukuman mati, bunuh diri atau kaum fundamentalis dan 

sebagainya. Setelah itu dikumpulkan butiir-butir pernayataan 

tentang objek sikap tersebut. Barulah kemudian ditentukan format 

jawaban yang akan digunakan dan cara penskoran. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Banyak sudah para ahli yang mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat belajar peserta didik. Ada yang meninjau dari sudut 
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intern anak didik dan ada yang meninjau dari sudut ekstern anak didik.
69

 

Faktor intern yang mempengaruhi minat belajar adalah anak didik itu 

sendiri yang meliputi gangguan atau kekurang mampuan psiko-fisik anak 

didik, yaitu sebagai berikut : 

a. Bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya 

kapasitas intelektual/inteligensi anak didik. 

b. Bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya emosi dan 

sikap. 

c. Bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti terganggunya 

alat-alat indera penglihatan dan pendengaran (mata dan telinga).
70

 

 

Sedangkan faktor-faktor ekstern anak didik meliputi semua situasi dan 

kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar anak 

didik, sebagai berikut : 

a. Lingkungan keluarga, contohnya : ketidakharmonisan hubungan 

antara ayah dan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 

b. Lingkungan masyarakat, contohnya : wilayah perkampungan kumuh 

(slum area) dan teman sepermainan (peer group) yang nakal. 

c. Lingkungan sekolah, contohnya: kondisi dan letak gedung sekolah 

yang buruk, kondisi guru serta alat- alat belajar yang berkualitas 

rendah.
71

 

  

Adapun faktor-faktor y a n g  m e m p e n g a r u h i  minat belajar yang 

bersifat khusus, seperti sindrom psikologis berupa learning disability  

(ketidakmampuan belajar). Sindrom adalah suatu gejala yang timbul 

sebagai indikator adanya keabnormalan psikis yang menimbulkan 

kesulitan belajar anak didik. Misalnya disleksia yaitu ketidakmampuan 

dalam belajar membaca, disgrafia yaitu ketidakmampuan menulis, 

diskalkulia yaitu ketidakmampuan dalam belajar. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar dari dalam anak didik 

meliputi faktor anak didik dan faktor sekolah. 

Anak didik adalah subjek dalam belajar. Dialah yang merasakan langsung 

penderitaan akibat kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami oleh 

anak didik tidak hanya bersifat menetap, tetapi juga yang bisa dihilangkan 

dengan usaha- usaha tertentu. 

Faktor penyebab minat belajar anak didik ini adalah: 

a. Inteligensi (IQ) yang kurang baik 

b. Bakat yang kurang atau tidak sesuai dengan bahan pelajaran yang 

diberikan oleh guru 

c. Aktivitas belajar yang kurang, lebih banyak malas daripada 

melakukan aktivitas belajar 

d. Kebiasaan belajar yang kurang baik, belajar dengan penguasaan ilmu 

pengetahuan pada tingkat hafalan tidak dengan pengertian. 

e. Tidak ada motivasi dalam belajar, sehingga materi pelajaran sukar 

diterima dan diserap oleh anak didik.
72

 

 

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal tempat pengabdian guru dan 

rumah rehabilitasi anak didik. Sebagai lembaga pendidikan yang besar 

tentunya sekolah juga mempunyai dampak yang besar bagi anak didik. 

Kenyamanan dan ketenangan anak didik dalam belajar sangat ditentukan 

oleh kondisi dan sistem sosial dalam menyediakan lingkungan yang 

kondusif. Bila tidak, sekolah akan ikut terlibat menimbulkan kesulitan 

belajar bagi anak didik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar dari sekolah seperti : 

a. Pribadi guru yang tidak baik 

b. Guru yang tidak berkualitas dalam pengambilan metode yang 

digunakan dalam mengajar 

c. Suasana sekolah yang kurang menyenangkan, misalnya bising karena 

letak sekolah berdekatan dengan jalan raya 

d. Waktu sekolah dan disiplin yang kurang 
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e. Perpustakaan belum lengkap dengan buku- buku pelajarannya untuk 

anak didik".
73

 

Pendapat lain menyatakan bahwa berhasil tidaknya seseorang dalam 

belajar disebabkan oleh dua faktor yaitu :
74

 

a. Faktor Intern (yang berasal dari dalam diri orang yang belajar) 

1). Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar. Bila seseorang yang tidak selalu sehat, sakit 

kepala, demam, pilek batuk dan sebagainya dapat mengakibatkan 

tidak bergairah untuk belajar. Demikian pula halnya jika kesehatan 

rohani (jiwa) kurang baik. 

2).  Intelegensi dan Bakat 

Kedua aspek kejiwaan ini besar sekali pengaruhZzzznya terhadap 

kemampuan belajar. Seseorang yang mempunyai intelegensi baik 

(IQ-nya tinggi) umumnya mudah belajar dan hasilnyapun 

cenderung baik. Bakat juga besar pengaruhnya dalam menentukan 

keberhasilan belajar. Jika seseorang mempunyai intelegensi yang 

tinggi dan bakatnya ada dalam bidang yang dipelajari, maka proses 

belajar akan lebih mudah dibandingkan orang yang hanya 

memiliki intelegansi tinggi saja atau bakat saja. 

 3).  Minat dan Motivasi 

Minat dapat timbul karena adanya daya tarik dari luar dan juga 

datang dari sanubari. Timbulnya minat belajar disebabkan 
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beberapa hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk 

menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik serta 

ingin hidup senang atau bahagia. Begitu pula seseorang yang 

belajar dengan motivasi yang kuat, akan melaksanakan kegiatan 

belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah dan semangat. 

Motivasi berbeda dengan minat. Motivasi adalah daya penggerak 

atau pendorong. 

4).  Cara belajar 

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil  

belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor 

fisiologis, psikologis, dan ilmu kesehatan akan memperoleh hasil 

yang kurang.  

b.  Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri orang belajar)  

 1).  Keluarga 

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 

anak dalam belajar, misalnya tinggi rendahnya pendidikan, besar 

kecilnya penghasilan dan perhatian, oleh karena itu orang tua 

harus membimbing dan mengarahkan anak-anaknya agar tidak 

masuk ke dalam neraka, hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu : 

 

 

 

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari sisksa api neraka".(QS. At Tahrim : 6)
75
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Berdasarkan firman Allah SWT di atas dapat dipahami bahwa 

orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membina 

dan mendidik anak-anaknya agar bermental yang baik, sehingga 

terhindar dari perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam 

siksa api neraka. 

2). Sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan anak. Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian 

kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas atau 

perlengkapan di sekolah dan sebagainya, semua ini mempengaruhi 

keberhasilan belajar. 

3).  Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan hasil belajar. Bila sekitar 

tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang 

yang berpendidikan, terutama anak-anaknya, rata-rata bersekolah 

tinggi dan moralnya baik, hal ini akan mendorong anak giat 

belajar. Salah satu fungsi individu terhadap masyarakat adalah 

melaksanakan perintah Allah untuk saling tolong menolong dalam 

kebajikan dan taqwa. Hal ini dijelaskan dalam al Quran yaitu : 

 

 

Artinya : "....dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) 

kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat 

dosadan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah sangat berat siksai-Nya".(QS. AlMaidah : 2)
76
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4).  Lingkungan sekitar 

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat mempengaruhi 

hasil belajar. Keadaan lingkungan, bangunan rumah, suasana 

sekitar, keadaan lalu lintas dan sebagainya semua ini akan 

mempengaruhi kegairahan belajar. 

5. Peranan Minat Belajar 

Minat merupakan aktivitas psikis tentu memiliki peranan yang sangat 

penting dalam aktivitas belajar. Karena "peserta didik yang memiliki 

minat terhadap suatu subyek tertentu cenderung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap subyek tersebut ".
77

 

Dengan minat akan timbul rasa senang belajar, hal ini sejalan dengan 

pendapat yang menyatakan bahwa "bila anak berminat, anak akan senang 

belajar apabila menyadari bahwa pelajaran bernilai dan untuk kepentingan 

pribadi anak di masa mendatang".
78

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa apabila anak 

memiliki motivasi, maka ia akan senang melaksanakan aktivitas 

belajarnya. Timbulnya minat itu karena anak telah menyadari bahwa 

pelajaran itu memiliki nilai dan dapat berguna bagi kepentingan pribadinya 

di masa yang akan datang. Di samping itu, "minat merupakan alat minat 

yang pokok. Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan 

minat".
79
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Minat dalam belajar akan memberi peluang bagi peserta didik terhadap 

kelancaran dalam aktivitas belajar, karena minat itu sendiri adalah alat 

pokok bagi minat belajar. Hal ini didukung oleh pandapat yang 

menyatakan bahwa "suatu kegiatan akan berjalan dengan lancar apabila 

ada minat atau motif itu akan bangkit apabila ada minat yang besar".
80

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa minat 

dalam belajar sangat penting, guna mendukung kelancaran dalam aktivitas 

belajar, mudah menghafal pelajaran, mudah menyimpan pelajaran dalam 

otaknya, menumbuhkan perasaan senang dalam belajar sehingga dengan 

minat itu aktivitas belajar dapat berhasil dengan baik. 

Pada dasarnya setiap peserta didik hendaknya memiliki minat yang 

tinggi terhadap setiap mata pelajaran karena semua mata pelajaran adalah 

ilmu yang harus dikuasai sehingga mereka tidak mengabaikan satu 

pelajaran saja. Peserta didik yang berminat terhadap pelajaran biasanya 

cenderung memperhatikan dan memahami secara mendalam lebih-lebih 

terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang menuntut banyak 

konsentrasi untuk mengerti dan memahaminya. 

Mengingat pentingnya minat dalam belajar menjadi salah satu faktor 

penentu dalam berhasil atau tidaknya tujuan pengajaran yang akan dicapai. 

Dilain pihak keberhasilan proses belajar mengajar, ditentukan oleh 

hubungan guru dengan peserta didik. Apa bila hubungan guru dengan 

peserta didik tidak harmonis maka bagaimana baiknya bahan, metode dan 

persiapan guru tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. 
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Tetapi apabila hubungan peserta didik dan guru harmonis, peserta didik 

akan menyukai mata pelajaran yang diajarkan oleh gurunya sehingga 

peserta didik berusaha mempelajari bahan-bahan pelajaran dengan minat 

yang tinggi.
81

 

Dengan terciptanya hubungan yang harmonis, maka peserta didik akan 

lebih aktif didalam belajar di sekolah dan juga belajar di rumah seperti 

mengulang pelajaran yang telah diberikan atau diajarkan di sekolah, 

dengan adanya pengolahan bahan yang belum begitu dikuasai dan mudah 

terlupakan akan mudah tertanam di benak peserta didik . 

Keaktifan peserta didik dalam belajar di sekolah dan maupun di rumah 

indikator bahwa peserta didik berminat terhadap pelajaran itu. Peranan 

peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan 

suatu yang sangat penting dan perlu diperhatikan, karena minat salah satu 

faktor yang menentukan dalam mencapai tujuan pendidikan. Disamping 

itu antara keberhasilan belajar akan mudah di capai. Seorang peserta didik 

akan lebih baik belajarnya, jika lebih banyak menggunakan otaknya, dan 

pemahaman pun ikut serta dalam belajar tersebut, terutama dalam 

pelajaran Pendidikan Agama Islam harus disertai pemahaman dan latihan 

yang cukup agar diperoleh hasil yang optimal. Oleh karena itu peserta 

didik harus lebih berkonsentrasi, dan berlatih untuk lebih memahami 

Pendidikan Agama Islam didalam belajarnya, sehingga pelajaran yang 

disampaikan guru tersebut benar-benar dapat di terima dengan baik oleh 

peserta didik . 
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Timbul pertanyaan, apakah semua anak didik mempunyai minat yang 

sama terhadap pokok persoalan yang sedang dibahas. Berdasarkan 

pengalaman yang berbeda-beda dan kemampuan intelektual yang 

berlainan, maka sudah dapat dipastikan minat dan kemampuan mereka 

berbeda-beda pula. Karena itu pelajaran yang disajikan sebaiknya menurut 

keadaan dan tempat. Yang tentunya harus berkaitan dengan kurikulum 

yang dipergunakan di sekolah tersebut. Pada setiap guru mengajar, dia 

harus dapat membangkitkan minat anak, agar anak memusatkan perhatian 

kepada sesuatu yang disajikan. Selain itu guru harus menjaga jangan 

sampai minat yang sudah ada menjadi lemah atau menjadi tidak ada. 

Jadi minat adalah suatu hal yang terutama bagi peserta didik dalam 

mempelajari Bahasa Indonesia, terutama dalam mengikuti pelajaran di 

sekolah, karena tanpa adanya minat perhatian sulit bisa diterima, akibatnya 

anak kurang banyak mengetahui tentang kaidah-kaidah Pendidikan Agama 

Islam, sehingga pelajaran ini kurang berhasil dengan baik. 

Dengan demikian minat memegang peranan penting dalam proses 

belajar mengajar, oleh sebab itu guru Bahasa Indonesia harus dapat 

menumbuhkan minat peserta didik dalam belajar Pendidikan Agama 

Islam. Dengan adanya minat, pelajaran yang diberikan disekolah akan 

diperhatikan dengan serius oleh anak didik dan hasilnya diperoleh 

dengan baik, sementara proses belajar mengajar terlaksana sesuai 

dengan yang diharapkan. 



78 

 

C. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Minat 

Belajar 

 

Dalam proses bela jar mengajar, guru dalam hal ini guru pendidikan 

agama Islam mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing dan memberi 

fasilitas belajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan. Guru pendidikan 

agama Islam mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang 

terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan peserta didik. 

Penyampain materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai 

kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase 

dan proses perkembangan peserta didik. Secara terinci peranan guru dalam 

membangkitkan minat belajar peserta didik adalah berpusat pada : 

1. Mendidik anak dengan titik berat memberikan arahan dan minat 

mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang 

memadai. 

3. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti dalam hal 

penyesuaian sikap dan penyesuaian diri. Demikianlah dalam proses 

belajar mengajar guru tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan 

akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab terhadap keseluruhan 

perkembangan kepribadian peserta didik. Ia harus mampu menciptakan 

proses belajar mengajar yang sedemikian rupa sehingga dapat meminat 

peserta didik untuk belajar secara aktif dan 1 dinamis dalam memenuhi 

kebutuhan dan menciptakan tujuan.
82

 

 

Di samping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perkembangan sosial budaya yang berlangsung dengan cepat telah 

memberikan tantangan setiap individu. Setiap individu senantiasa 

ditantang untuk terus selalu belajar untuk dapat menyesuaikan diri sebaik-

baiknya. Kesempatan belajar makin terbuka melalui berbagai sumber dan 
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media. Peserta didik masa kini dapat belajar dari berbagai sumber dan 

media seperti surat kabar, radio, televisi, film dan sebagainya. Ia dapat 

belajar dalam berbagai kesempatan dan kegiatan di luar sekolah. Guru 

hanya merupakan salah satu diantara berbagai sumber dan media belajar. 

Maka dengan demikian peranan guru dalam membangkitkan minat belajar 

ini menjadi lebih luas dan lebih mengarah kepada peningkatan 

pembentukan kepribadian peserta didik. Melalui perannya sebagai 

pengajar, guru diharapkan mampu mendorong peserta didik untuk 

senantiasa belajar dalam berbagai kesempatan melalui berbagai sumber 

dan media. 

Guru hendaknya mampu membantu setiap peserta didik untuk secara 

efektif dapat mempergunakan berbagai kesempatan belajar dan berbagai 

sumber serta media belajar. Hal ini berarti bahwa guru hendaknya dapat 

mengembangkan cara dan kebiasaan belajar yang sebaik-baiknya. 

Selanjutnya sangat diharapkan guru dapat memberikan fasilitas yang 

memadai sehingga peserta didik dapat belajar secara efektif. 

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa guru telah meningkat dari 

sebagai pengajar menjadi sebagai direktur pengarah belajar. Sebagai 

direktur belajar tugas dan tanggung jawab guru menjadi lebih meningkat 

yang ke dalamnya termasuk fungsi-fungsi guru sebagai perencana 

pengajaran, pengelola pengajaran, penilai hasil belajar, sebagai motivator 

belajar dan sebagai pembimbing dalam berbagai aktivitasnya sehingga 

peserta didik memiliki kepribadian yang baik. 
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Sebagai perencana pengajaran, serang guru diharapkan mampu 

merencanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Untuk itu ia harus 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip belajar sebagai 

dasar dalam merancang kegiatan belajar mengajar seperti merumuskan 

tujuan, memilih bahan, memilih metode, menetapkan evaluasi dan 

sebagainya. 

Sebagai pengelola pengajaran, seorang guru harus mampu mengelola 

seluruh proses kegiatan belajar mengajar dengan menciptakan kondisi 

belajar sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik dapat belajar secara 

efektif dan efisien. Dalam fungsinya sebagai penilai hasil belajar, seorang 

guru hendaknya senantiasa secara terus menerus mengikuti hasil-minat 

belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dari waktu ke waktu. 

Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini akan merupakan umpan 

balik terhadap proses kegiatan belajar mengajar yang akan dijadikan 

sebagai titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar 

mengajar selanjutnya. Dengan demikian proses belajar mengajar akan 

senantiasa ditingkatkan terus menerus dalam mencapai minat belajar yang 

optimal. 

Selanjutnya dalam menjalankan perannya dalam rangka 

meningkatkan minat belajar peserta didik guru pendidikan agama Islam 

harus berusaha untuk memelihara dan meningkatkan minat peserta didik 

untuk belajar. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar 

peserta didik banyak ditentukan oleh tinggi rendahnya minat belajar. 
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Upaya yang dapat dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan minat belajar peserta didik dengan cara :
83

 

1. Merumuskan tujuan pelajaran menjadi jelas dan menarik 

Kondisi belajar dapat dipengaruhi oleh sikap guru di depan kelas. 

Guru harus memperlihatkan sikap yang menyenangkan supaya siswa 

tidak merasa tegang, kaku bahkan takut. Kondisi yang menyenangkan 

ini harus diciptakan mulai dari awal pembelajaran sehingga siswa akan 

mampu melakukan aktivitas belajar dengan penuh percaya diri tanpa 

ada tekanan yang dapat menghambat kreativitas siswa. 

Suasana belajar adalah faktor penentu keberhasilan mencapai 

sasaran belajar. Prinsip belajar orang dewasa dan anak-anak pada 

hakekatnya sama yaitu melalui penjelajahan (eksplorasi) dan suasana 

hati gembira (fun). Seorang guru idealnya kreatif mendesain 

lingkungan belajar agar tercipta suasana yang menyenangkan. Adapun 

lagkah dalam menciptakan lingkungan belajar yang menarik adalah : 

a. Desainlah ruang kelas yang dengan hal-hal yang membuat suasana 

hati ceria. Misalnya menambah gambar-gambar di dinding kelas 

sesuai tema pelajaran, bunga, ruangan yang bersih, aneka hiasan 

warna-warni dan tata letak meja dan kursi dan pencahayaan 

ruangan yang memadahi. Mengapa ini penting? Sebab penyerapan 

informasi dari proses belajar banyak berlangsung dalam pikiran 

bawah sadar. Siswa menyerap materi pelajaran tanpa 

memikirkannya secara sadar. Oleh karenanya pikiran bawah sadar 

harus dirangsang sedemikian rupa agar responsif. 

b. Bila perlu ciptakan suasana kelas yang mirip pesta, ada balon, 

lampion, dan hiasan-hiasan dinding. 

c. Siapkan musik pengiring ketika presentasi atau ketika siswa 

mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya telah direncanakan. 

d. Seluruh atmosfer kelas harus benar-benar bersahabat, tidak ada 

tekanan, apalagi ancaman.
84
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2. Guru sendiri harus antusias mengenai pelajaran yang 

diberikannya 

Proses belajar mengajar (PBM) di sekolah seringkali membuat 

kita kecewa bahkan miris, apalagi jikalau dikaitkan dengan 

pemahaman peserta didik terhadap materi ajar. Banyak peserta didik 

yang memiliki kemampuan pada tingkat hapalan yang baik terhadap 

materi ajar yang diterimanya, tetapi pada kenyataannya mereka belum 

memahami isi materi secara keseluruhan. Kemampuan peserta didik 

belum dapat menghubung-hubungkan antara teori dan kehidupan 

sehari-hari. 

Peserta didik masih mengalami kesulitan untuk memahami 

konsep akademik yang mereka dapatkan dari sumber belajar atau guru 

selama proses belajar mengajar. Apalagi masih banyak guru yang 

menggunakan cara-cara konvensional dalam mengajar baik 

penggunaan strategi, methode, bahan ajar maupun media, sebagai 

contoh; pendidik selalu memberikan contoh tentang hal-hal yang 

abstrak, peserta didik tidak diajak untuk berpikir yang realistis atau 

nyata akan tetapi peserta didik diajak untuk berimajinasi atau 

membayangkan sesuatu yang tidak nyata. 

Untuk mewujudkan kompetensi dan peran guru dalam 

penerapan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan maka perlu meningkatkan pemahaman dan 

ketrampilan guru-guru dalam mengembangkan dan menerapkan 
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pendekatan pembelajaran, serta membimbing guru dalam membuat 

persiapan mengajar (RPP), mengamati kegiatan guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan mendiskusikan tentang 

kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran berbasis pendekatan 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang telah 

dilaksanakan, setelah itu mereka akan mencoba membuat formula 

agar pelaksanaan pembelajaran lebih baik. Untuk mencapai kualitas 

yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan 

pembelajaran perlu menggunakan prinsip-prinsip ; berpusat pada 

peserta didik, mengembangkan kreatifitas peserta didik, menciptakan 

kkondisi menyenangkan dan menantang, bermuatan nilai estetika, 

logika, dan kinestika, serta menyediakan pengalaman belajar yang 

beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode 

pembelajaran yang menyenangkan kkontektual efektif, efisien, dan 

bermakna. 

3. Menciptakan suasana yang menyenangkan 

Salah satu hal yang harus dikedepankan dalam menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan adalah menyertakan partisipasi 

siswa di dalam kelas. Selain untuk membangun komunikasi dengan 

siswa, pengajar juga dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan 

bagi para siswa. Jika situasi ini tak terbangun, bisa jadi siswa akan 

merasa canggung berbicara dengan guru dan komunikasi tidak akan 

berjalan baik. Akibatnya, pengajar juga akan mengalami kesulitan 

untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan siswa. 
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Beberapa tips yang dapat menjadi panduan dalam meciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan: 

a. Ciptakan iklim yang nyaman 

Iklim yang nyaman akan menghilangkan kecanggungan 

siswa, baik sesama guru maupun antar siswa sendiri. Hal ini juga 

bisa mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, sehingga 

komunikasi antara pendidik dan anak didik dapat terbangun. 

Sebagai pengajar, anda dapat menjelaskan kepada siswa bahwa 

tidak akan ada siswa lain yang akan mengejek ketika ia bertanya. 

Beri motivasi kepada siswa bahwa dengan bertanya, akan 

memudahkannya untuk lebih mengetahui tentang sesuatu hal 

daripada hanya diam mendengarkan. 

b. Dengarkan dengan serius setiap komentar atau pertanyaan yang 

diajukan oleh siswa  

  Jika siswa mengajukan pertanyaan, sebisa mungkin fokus 

dan memperhatikannya. Meski sederhana, hal ini akan 

menumbuhkan kepercayaan diri siswa karena ia merasa 

diperhatikan. Seringkali siswa merasa kurang percaya diri sehingga 

enggan untuk memberikan kontribusi di dalam kelas. Nah, tugas 

pengajar adalah membangun kepercayaan diri siswa dengan 

menunjukkan perhatian-perhatian saat siswa merasa sedang ingin 

didengarkan. 

c. Beri pertanyaan yang mudah dijawab 

Jika hal di atas belum juga berhasil untuk mengajak siswa 

memberikan komentar atau pertanyaan, giliran Anda untuk 

mengajukan pertanyaan memancing yang bisa membuat anak didik 

Anda tidak lagi bungkam di dalam kelas. Pastikan pertanyaan 

Anda mampu dijawab oleh siswa, sehingga saat menjawab secara 

tidak langsung melatih siswa untuk berbicara. Saat siswa sudah 

mulai merespon, beri senyum kepada siswa yang sudah 

berkomentar. Hal ini akan mengurangi rasa canggung yang biasa ia 

perlihatkan. 

d. Biarkan siswa mengetahui pelajaran sebelum kelas dimulai 

Minta agar para siswa mempelajari bahan yang nantinya 

akan ditanyakan, sehingga, ia akan mempersiapkannya terlebih 

dulu. Jika saat anda bertanya dan para siswa tidak merespon, ubah 

format pertanyaan anda yang hanya membutuhkan jawaban "ya" 

atau "tidak".
85

 

 

4. Usahakan agar anak-anak turut serta dalam pelajaran 

Keterlibatan siswa bisa diartikan sebagai siswa berperan aktif 

sebagai partisipan dalam proses belajar mengajar. Keaktifan siswa 
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dapat didorong oleh peran guru. Guru berupaya untuk memberi 

kesempatan siswa untuk aktif, baik aktif mencari, memproses dan 

mengelola perolehan belajarnya. 

Untuk dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar 

mengajar guru dapat melakukannya dengan ; keterlibatan secara 

langsung siswa baik secara individual maupun kelompok; penciptaan 

peluang yang mendorong siswa untuk melakukan eksperimen, upaya 

mengikutsertakan siswa atau memberi tugas kepada siswa untuk 

memperoleh informasi dari sumber luar kelas atau sekolah serta upaya 

melibatkan siswa dalam merangkum atau menyimpulkan pesan 

pembelajaran. 

Adapun kualitas dan kuantitas keterlibatan siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internal faktor 

meliputi faktor fisik, motivasi dalam belajar, kepentingan dalam 

aktivitasyang diberikan, kecerdasan dan sebagainya. Sedangkan 

eksternal faktor meliputi guru, materi pembelajaran, media, alokasi 

waktu, fasilitas dan sebagainya. 

Keterlibatan siswa hanya bisa dimungkinkan jika siswa diberi 

kesempatan untuk berpartisipasi atau terlibat dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar sebelumnya, para murid 

diharuskan tunduk dan patuh pada peraturan dan prosedur yang kaku 

yang justru membatasi keterampilan berfikir kreatif. Dalam belajar, 

anak-anak lebih banyak disuruh menghapal ketimbang 

mengeksplorasi, bertanya atau bereksperimen. 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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Partisipasi aktif siswa sangat berpengaruh pada proses 

perkembangan berpikir, emosi, dan sosial. Keterlibatan siswa dalam 

belajar, membuat anak secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran 

dan mengambil keputusan. Namun pembelajaran saat ini pun masih 

ada yang menggunakan metode belajar dimana siswa menjadi pasif 

seperti pemberian tugas, dan guru mengajar secara monolog, sehingga 

cenderung membosankan dan menghambat perkembangan aktivitas 

siswa. 

Komponen-komponen keterlibatan siswa dalam proses belajar 

mengajar yang dimaksud adalah: 

a. Siswa 

Siswa adalah inti dari proses belajar mengajar. Untuk 

mendorong keterlibatan itu sendiri, pentingnya perhatian pada 

motivasi belajar siswa. 

b. Guru 

Selain siswa, faktor penting dalam proses belajar mengajar 

adalah guru. Guru sangat berperan penting dalam menciptakan 

kelas yang komunikatif. Peran guru adalah sebagai fasilitator 

dalam proses yang komunikatif, bertindak sebagai partisipan, dan 

yang ketiga bertindak sebagai pengamat. 

c. Materi 

Materi juga merupakan salah satu factor penentu keterlibatan 

siswa. Adapun karakteristik dari materi yang bagus adalah: 

1). Adanya teks yang menarik 

2). Adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan serta meliputi 

kemampuan berpikir siswa 

3). Memberi kesempatan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan 

ketrampilan yang sudah mereka miliki 

4). Materi yang dikuasai baik oleh siswa maupun guru 

d. Tempat 

Ruang kelas adalah tempat dimana proses belajar mengajar 

berlangsung. Ukuran kelas dan jumlah siswa akan berdampak 

pada penerapan teknik dan metode mengajar yang berbeda. Dalam 

hal mendorong dan meningkatkan keterlibatan siswa, guru 

bertugas menciptakan suasana yang nyaman di kelas. 
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e. Waktu 

Alokasi waktu untuk melakukan aktivitas dalam proses 

belajar mengajar juga menentukan teknik dan metode yang akan 

diterapkan oleh guru. Kaitannya dengan waktu yang tersedia, guru 

perlu melakukan aktivitas yang bervariasi untuk mencapai sasaran 

pembelajaran serta mendorong motivasi siswa. Guru harus 

berperan sebagai pengatur waktu yang baik untuk memastikan 

bahwa setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk 

terlibat dalam proses pembelajaran. 

f. Fasilitas 

Fasilitas dibutuhkan untuk mendukung proses belajar 

mengajar di kelas. Dalam mencapai tujuan pembelajaran, guru 

menggunakan media pembelajaran.
86

 

 

5. Memberikan pujian (hadiah) atas prestasi peserta didik 

Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat 

tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran yang 

tepat yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran di kelas. Dalam 

penelitian ini metode pembelajaran yang digunakan untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran adalah metode 

pemberian pujian. 

Pemilihan metode pemberian pujian ini digunakan sesuai dengan 

tujuan penelitian yaitu menanamkan minat belajar siswa, dengan 

metode pemberian pujian maka siswa akan termotivasi untuk senang 

belajar dan memberikan perhatian siswa untuk belajar serta 

mendorong aktivitas siswa sehingga belajarnya lebih terarah. 

Sedangkan pemberian pujian sebagai salah satu bentuk penguatan 

(reinforcement) dalam proses belajar mengajar merupakan hal yang 

sangat diperlukan sehingga dengan penguatan tersebut diharapkan 

siswa akan terus berbuat yang lebih baik. 

                                            
86

Agus Sujanta, Bimbingan Kearah Belajar yang Sukses, (Jakarta : Bulan Bintang, 2001), 

cet ke vi, h. 98. 

http://belajarpsikologi.com/prinsip-pemilihan-media-pembelajaran/


88 

 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam merangsang minat 

siswa dalam belajar yang merupakan motivasi atau dorongan 

ekstrinsik, diantaranya adalah pemberian hukuman, penghargaan, 

celaan, persaingan, kompetisi, hadiah dan pemberitahuan tentang 

kemajuan belajar siswa. 

Pemberian hadiah dan pujian merupakan reward atau penghargaan 

atas perilaku baik yang dilakukan anak. Hal ini sangat diperlukan 

dalam hubungannya dengan minat dan penerapan disiplin pada anak. 

Reward atau penghargaan memiliki tiga fungsi penting dalam 

mengajari anak berperilaku yang disetujui secara sosial. Fungsi yang 

pertama ialah memiliki nilai pendidikan. Yang kedua, pemberian 

reward harus menjadi motivasi bagi anak untuk mengulangi perilaku 

yang diterima oleh lingkungan atau masyarakat. Melalui reward, anak 

justru akan lebih termotivasi untuk mengulangi perilaku yang 

memang diharapkan oleh masyarakat. Fungsi yang terakhir ialah 

untuk memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial dan tiadanya 

penghargaan melemahkan keinginan untuk mengulangi perilaku 

tersebut. Dengan kata lain, anak akan mengasosiasikan reward 

dengan perilaku yang disetujui masyarakat.
87

 

Pemberian penghargaan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan 

sesuai kesempatan yang ada yakni dalam bentuk ucapan, tulisan, 

barang/benda dan penghargaan khusus. Seyogyanya penghargaan ini 

dapat menjadi kebanggaan siswa akan eksistensi dirinya, yang 
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nantinya meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi diri. Ada tiga 

jenis reward atau penghargaan, yaitu hadiah berupa barang/benda, 

pujian (praise) dan perlakuan istimewa. Apapun jenis reward yang 

diberikan haruslah disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak 

dan haruslah proporsional.  

a. Penghargaan berupa ucapan. 

Pemberian penghargaan ini dapat dilakukan dengan 

direncanakan terlebih daluhu atau bersifat spontan saja. Yang 

terpenting bahwa setiap siswa yang menunjukkan suatu usaha, 

maka layak dihargai. Pemberian pujian bagi siswa yang 

berpatisipasi aktif dalam proses pembelajaran, seperti kata-kata 

bagus! (sambil mengancungkan jempol tangan), bagus sekali, 

terima kasih sayang dll. 

b. Penghargaan berupa tulisan. 

Hal ini dapat dilakukan setiap hari, ketika siswa 

mengerjakan tugas atau PR. Penghargaan ini diberikan dengan cara 

guru menuliskan di buku catatan atau tugas siswa, berupa kata 

pujian, terutama bagi siswa yang berhasil mendapat nilai bagus 

(80-100). Kalimat pujian tersebut diantaranya "selamat, kamu 

adalah murid baik", "Alhamdulillah, kamu anak pintar ", "pacu 

terus prestasimu" , 

c. Penghargaan berupa barang/benda 

Berbagai benda sebenarnya dapat dijadikan alat 

penghargaan, baik benda yang sudah ada maupun yang telah 
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dimodifikasi/disiapkan. Misalnya memberikan penghargaan berupa 

bintang, terbuat dari kertas karton/asturo berukuran kecil bagi 

siswa yang mendapat nilai tinggi (80100) baik latihan soal, tugas 

maupun PR. Kalung medali pelajaran, terbuat dari gabus yang 

menyerupai sebuah medali dengan menggunakan tali warna. 

Medali dibuat khusus untuk setiap mata pelajaran, dan diberikan 

kepada siswa setiap selesai ulangan harian. Siswa yang mendapat 

nilai tertinggi dalam ulangan harian berhak menerima medali. 

Penguatan dalam bentuk pemberian penghargaan dan pujian 

merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dimiliki 

oleh seorang guru sehingga dapat memberikan suatu dorongan 

kepada anak didik dalam mengikuti pelajaran. Penguatan yang 

diberikan oleh guru harus dapat tepat sasaran dan tepat waktu 

sehingga dapat menjadi pemicu bagi anak didik secara keseluruhan 

dalam kelas, baik yang menjadi sasaran penguasa maupun bagi 

teman-temannya. 

6. Pekerjaan dan tugas harus sesuai dengan kematangan dan  

kesanggupan anak 

Pemberian tugas merupakan seperangkat soal-soal yang diberikan 

kepada siswa untuk dikerjakan di luar jam pelajaran, soal-soal 

tersebut disusun sedemikian rupa dengan mengacu pada tujuan 

intruksional khusus yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 
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Pemberian tugas secara terstruktur setiap selesai proses belajar 

mengajar juga akan memberikan rangsangan yang berarti bagi obyek 

didik di dalam usaha lebih mendalami dan menekuni suatu topik/materi 

pelajaran. Dengan adanya tugas terstruktur obyek didik dirangsang 

untuk selalu memanfaatkan waktu dengan baik sehingga mengurangi 

kegiatan di luar kelas (sekolah) yang tidak bermanfaat, yang akhirnya 

akan menambah pengetahuan bagi obyek didik tersebut. 

Dengan demikian pemberian tugas secara terstruktur sangat positif 

dalam usaha meningkatkan prestasi belajar siswa dan juga memberikan 

penekanan tentang posisi esensial dari pelaksanaan tugas secara 

terstruktur, sebagai salah satu komponen yang terkait dalam proses 

belajar mengajar yang perlu mendapat perhatian secara wajar. 

7. Memotivasi peserta didik agar rajin belajar 

Peranan guru sebagai motivator ini sangat penting artinya dalam 

rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar 

siswa. 

Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan 

reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan 

swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreatifitas), sehingga akan 

terjadinya dinamika dalam proses belajar mengajar. Berkaitan dengan 

pentingnya guru sebagai motivator, Drs. Slameto menjelaskan : 

"Guru hanya merupakan salah satu diantara berbagai sumber dan 

media belajar. Maka dengan demikian peranan guru dalam belajar ini 

menjadi lebih luas dan lebih mengarah kepada peningkatan motivasi 

belajar anak. Melalui perannya sebagai pengajar, guru diharapkan 
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mampu mendorong anak untuk senantiasa belajar dalam berbagai 

kesempatan melalui berbagai sumber dan media".
88

 

 

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa guru agama perlu 

meningkatkan perannya sebagai motivator, yakni sebagai pendorong 

agar siswa melakukan kegiatan belajar agama Islam, dengan 

menciptakan kondisi kelas yang dapat merangsang siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar agama, baik secara individual maupun 

secara kelompok. 

Mengupayakan agar motivasi belajar siswa lebih meningkat sangat 

penting artinya karena akan mempengaruhi kelangsungan kegiatan 

belajar mengajar. Tugas guru adalah memotivasi siswa untuk belajar, 

demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Kegiatan belajar akan 

tercipta apabila motivasi belajar yang ada di dalam diri siswa itu akan 

memperkuat ke arah tingkah laku tertentu (belajar). 

8. Memberikan evaluasi terhadap kemampuan peserta didik 

Di dalam konteks pembelajaran sistem evaluasi menjdai tolak 

ukur untuk manialai sejauh mana pemahaman sisiwa terhadap materi 

yang diajarkan, yang dimana sistem evaluasi tidak hanya berbentuk 

tugas, mid atau ulangan melainkan juga guru-guru menilai siswa dari 

segi evektif, kongnitif dan psikomotorik. 

Ketiga hal tersebut adalah sistem penilaian dari segi 

pengetahuan, sikap dan keterampilan di dalam pembelajaran, di dalam 

melakukan evaluasi harus berdasarkan aspek kompetensi karea tujuan 
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yang ingin dicapai dari suatu materi tersebut itulah yang perlu di 

evaluasi.
89

 

Setiap orang memiliki yang namanya penilaian terhadap dirinya 

masing-masing atau dinilai oleh orang lain, begitu halnya dengan 

sekolah cara menilai peserta didik sanagat lah banyak minsalkan cara 

bertutur sapa, cara bertanya apakah mereka itu memiliki tata kerama 

dalam hal tersebut. 

Setiap guru memiliki prinsip yang berbeda-beda dalam menilai, 

banyak guru yang melakukan ulangan lisan, ulangan tulis, ada quiz, 

persentasi, dll. Guru memiliki hak menilai peserta didiknya sebgainya 

yang di inginkan, jika ada si penanya maka guru itu berhak 

memberikan nilai sesuai dengan tat karma yang dilakukan oleh sisiwa. 

Setiap penilaian yang di lakuakan guru itu selalu sesuai dengan yang 

dilakukan oleh peserta didik dan peserta didik juga mengetahui 

bagaimana sikap yang telah di tunjukkna kepada guru atau bagaimana 

caranya dalam pembelajaran apakah dirinya sudah aktif atau belum, 

jadi peserta didik bisa mengintrospek diri dari hasil penilaian yang di 

berikan oleh gurunya. 

Di dalam sistem evaluasi guru tidak secara langsung memberitahukan 

kepada para siswa bahwa guru itu kan menilai mereka, namun kita 

sebgai peserta didik harus memahami itu sehingga kita mendapatkan 

nilai,,Sebagai guru kita harus berusaha untuk memberikan masukan 

kepada peserta didik agar mereka selalu akatif dalam proses 
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pembelajran, dan jika di antara mereka ada yang belum aktif maka 

sebgai guru kita harus memberikan motivasi untuk siswa tersebut agar 

mampu aktif separti teman-temanya yang lain agar bisa mendaptkan 

nilai yang sama dengan temannya. Sebagai guru juga harus pandai-

pandai dlam memberikan niai terhadap peareta didik karena guru 

memberkan nilai kepada pasarta didik sesuai dengan yang di lakukan 

oleh siswa, proses belajar mengajar tidak akan pernah bisa di lihat 

haisilnya apabila guru tidak melaksanankan evaluasi. Setiap sekolah 

harus melakukan evaluasi, kerena dengan evaluasi guru mempu 

mengetahui kekurangan serta kelebihan yang di miliki peserta didik 

serta guru mampu mengatahui metode yang harus di gunakan dalam 

mengajar agar peserta didik mudah untuk memahami pelajaran yang 

disampaikan. 

Guru yang baik adalah mampu melaksanakan evaluasi 

berdasrakan materi yang diberikna kepada peserta didik sehingga 

dalam sistem evaluasi memudahkan guru, guru akan lebih mudah 

mengetahui peserta didik yang belum memahami pembelajaran yang 

di sampaikan sesui dengan sistem evaluasi yang dilakukannya. Dalam 

menyampaikan materi guru tidak hanya menegevaluasi peserta didik 

dalam tingkah laukunya saja melainkan mengevaluasi peserta didik 

dalam segi apakah peserta didik itu sudah mampu untuk menguasai 

materi yang telah di sampaikan oleh gurunya. 

Sebaliknya evaluasi juga dilakukan kepada seorang guru untuk 

melihat apakah guru tersebut sudah maksimal atau sebaliknya dalam 
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menyampaikan materi pembelajran kepada peserta didik. Adapun 

fungsi dari evaluasi itu sendiri yaitu : 

a. Sebagai alat untuk mengetahiu tingkat kemampuan peserta didik 

b. Sebagai suatu sisitem untuk mengetahui kekukarangan dan 

kelemahan peserta idik dalam belajar 

c. Dengan evaluasi guru juga lebih memotivasi belajr peserta didik 

dan 

d. Sebagai bukti pada orang tua atau wali murid agar mengetahui 

tingkat kemampuan dari anaknya juga lebih memotivasi anaknya 

agar lebih giat belajar.
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9. Menghargai pekerjaan murid 

Umpan balik (feedback) merupakan suatu bagian penting dalam 

kegiatan belajar-mengajar. Umpan balik sangat mempengaruhi 

motivasi belajar siswa. Salah satu prinsip penggunaan umpan balik 

adalah: diberikan sesegera mungkin oleh guru kepada siswa. Jangan 

pernah menunda pemberian umpan balik!. 

Guru biasanya harus memberikan umpan balik terhadap tugas, 

latihan soal, PR, ulangan harian, perkembangan keterampilan sosial, 

upaya belajar, penguasaan suatu keterampilan, dsb, yang telah 

diupayakan oleh siswa. Untuk memberikan umpan balik, guru dapat 

melakukannya baik secara verbal maupun secara nonverbal. Umpan 

balik dapat bersifat reward misalnya, untuk proses pembelajaran 

maupun terhadap hasil belajar yang mereka lakukan/capai dengan baik. 

Bisa pula berupa kritikan yang bersifat membangun motivasi belajar 

dan perbaikan proses atau pencapaian hasil belajar tadi. 

Sangat disayangkan bila guru suka menunda-nunda pemberian 

umpan balik terhadap pembelajaran siswa, terutama dalam kaitan 
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koreksi pada kertas kerja siswa. Banyak hal yang dapat membuat guru 

terlambat atau menunda pemberian umpan balik dalam bentuk ini. 

Ironisnya, seringkali disebabkan karena rasa malas yang ada dalam diri 

guru. Penundaan pemberian umpan balik dalam bentuk koreksi kertas 

hasil kerja siswa sangat merugikan dan merusak motivasi belajar 

siswa. Guru yang malas mengoreksi pekerjaan siswa seperti PR, tugas, 

ulangan harian, lembar kerja, dll, membuat siswa menunggu-nunggu. 

Tidak jarang siswa menjadi kesal terhadap guru, bahkan harus 

menagih kepada guru tentang kertas hasil kerja mereka. Akhirnya, 

beberapa siswa cenderung akan kehilangan selera untuk melihat nilai 

yang mereka peroleh dari hasil pekerjaan mereka itu. 

Guru yang baik dan profesional seharusnya tidak melakukan 

penundaan pemberian umpan balik dalam bentuk koreksian pekerjaan 

siswa. Hasil koreksian tersebut sebenarnya sangat bermanfaat, tidak 

hanya buat siswa, tapi juga bagi guru. Analisis kelemahan dan 

kekuatan sebuah pembelajaran dapat dilakukan berdasarkan hasil 

pekerjaan siswa. Selanjutnya, hasil analisis ini dapat dijadikan dasar 

pijakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berikutnya. 

Pembelajaran yang berdasarkan analisis semacam ini akan berbuah 

pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan bagi siswa dan 

guru. 

Penundaan koreksi dan pengembalian kertas hasil pekerjaan 

siswa yang terlalu lama juga menyebabkan guru akan kesulitan 

memberikan reviu terhadap materi penting, yang barangkali akhirnya 
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diketahui berdasarkan hasil analisis kertas hasil kerja siswa tersebut, 

belum dikuasai siswa dengan baik. Karena lamanya selang waktu 

koreksi dan pengembalian, materi yang tak terkuasai dengan baik oleh 

siswa itu jadi begitu jauh terlewat. Jika diulang tentu akan 

mengganggu "smoothness"-nya pembelajaran. Kegiatan belajar 

mengajar jadi terdistraksi oleh ketidakruntutan dan bolak-baliknya 

konten pembelajaran. Lagi-lagi ini akan merusak motivasi belajar 

siswa. 

 




