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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu penentu mutu sumber daya manusia. 

Jika kualitas pendidikan di suatu negara baik maka sumber daya manusia yang 

dibentuk akan baik pula. Untuk itu, sebagai bentuk rasa peduli bangsa terhadap 

pendidikan maka pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perhatian 

yang cukup besar terhadap dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional. Langkah konkritnya adalah dengan disusunnya Undang-

undang No. 20, Tahun 2003 tentang sistem atau pendidikan tujuan pendidikan 

nasional, bab 11 pasal 3 berbunyi: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakea kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta tnggung jawab.” Tercapainya tujuan 

pendidikan nasional diatas dapat dilihat dari prestasi yang di dapat 

oleh peserta didik.
1

Winkel mengatakan bahwa “Hasil belajar adalah suatu bukti keberhasilan 

atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai 

dengan bobot yang dicapainya.”
2
 Sedangkan menurut S. Nasution prestasi atau

hasil belajar adalah “Kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berfikir, 

1
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 

(Bandung : Citra Umbara, 2006), hlm. 2-3 
2
 Winkel, Prestasi dan Kemampuan Belajar, (Jakarta : Pustaka Abadi, 1996), hlm. 162 



2 

merasa dan berbuat. Hasil belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga 

aspek yakni: kognitif, afektif dan psikomotorik, sebaliknya dikatakan hasil kurang 

memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria 

tersebut.”
3
 

Dari pengertian ini dapat diketahui, bahwa hasil belajar merupakan tingkat 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak dan menilai 

informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar 

siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi, yang dinyatakan dalam bentuk 

nilai atau raport. Dari situ dapat dilihat tinggi rendahnya hasil belajar siswa pada 

setiap bidang studi. Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan melalui tes. Testing 

pada hakikatnya untuk menggali informasi yang dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Tes hasil belajar berupa tes yang disusun secara 

terencana untuk mengetahui hasil maksimal subyek dalam emnguasai bahan-

bahan atau materi yang telah diajarkan. Dalam kegiatan pendidikan formal tes 

hasil belajar dapat berbentuk ulangan-ulangan harian, tes formatif, tes sumatif, 

bahkan ebtanas dan ujian-ujian masuk perguruan tinggi. Namun tingkat hasil 

belajar setiap peserta didik berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

baik dari dalam peserta didik (faktor intern) yang berupa kecerdasan/intelegensi, 

bakat, minat dan motivasi, maupun faktor-faktor lain diluar peserta didik (faktor 

ekstern) yang berupa lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Telah disebutkan bahwa, salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar adalah lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal dimana 
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pendidiknya harus mempunyai keahlian khusus dalam bidang mengajar.
4
 Seorang 

pendidik harus mampu mendidik para peserta didiknya dengan baik agar dicapai 

hasil belajar yang baik pula. Untuk itu, dalam proses belajar mengajar seseorang 

pendidik harus kreatif dan bisa mempresentasikan materi pelajaran dengan baik, 

agar peserta didik mudah memahami pelajaran tersebut. Namun, masih pendidik 

(guru) yang belum maksimal menggunakan media pembelajarn, dikarenakan 

penggunaan yang terkadang dianggap merepotkan, karena guru harus bekerja dua 

kali untuk mempersiapkan materi pelajaran. Padahal sekarang ini banyak sekali 

teknologi berupa alat informasi yang canggih untuk mempermudah dalam proses 

pembelajaran. Alat-alat tersebut antara lain; komputer, internet, LCD dan OHP 

(sebagai proyektor untuk menampilkan tes atau gambar secara visual). Semua alat 

informasi tersebut dalam pendidikan disebut juga dengan media pembelajaran. 

Hasil belajar merupakan suatu yang dicapai setelah melalui proses 

kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar dapat ditunjukkan melalui nilai yang 

diberikan oleh seorang guru dari jumlah bidang studi yang telah dipejari oleh 

peserta didik. Setiap kegiatan pembelajaran tentunya selalu mengharapkan akan 

menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Dalam proses pencapaiannya, hasil 

belajar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama yang 

sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran adalah keberadaan guru. 

Mengingat keberadaan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar sangat 

berpengaruh, maka sudah semestinya kualitas guru harus diperhatikan. 

                                                           
4
 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2002), Cet. Ke-12, hlm. 67 



4 

Guru profesional yang dimaksud adalah guru yang berkualitas, 

berkompetensi, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan hasil belajar 

serta mampu mempengaruhi proses belajar mengajar siswa yang nantinya akan 

menghasilkan hasil belajar siswa yang baik. 

Kamal Muhammad Isa mengemukakan; “Bahwa guru atau pendidik 

adalah pemimpin sejati, pembimbing dan pengarah yang bijaksana, pencetak para 

tokoh dan pemimpin ummat.”
5
 Adapun pengertian guru menurut Undang-undang 

No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yakni “sebagaimana tercantum 

dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

dasar dan menengah.
6
  

Secara konseptual, unjuk kerja guru menurut Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Johson, sebagaimana yang dikutip oleh Martinis Yamin 

mencakup tiga aspek, yaitu; (a) kemampuan profesional, (b) kemampuan sosial, 

dan (c) kemampuan personal (pribadi).
7
 

Menyadari akan pentingnya profesionalisme dalam pendidikan, maka 

Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa profesionalisme adalah paham yang 

mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang 
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profesional.
8
 Yang menjadi permasalahan baru adalah, guru hanya memahami 

intruksi tersebut hanya sebagai formalitas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan 

yang bersifat administratif. Sehingga kompetensi guru profesional dalam hal ini 

tidak menjadi prioritas utama. Dengan pemahaman tersebut, kontribusi untuk 

siswa menjadi kurang terperhatikan bahkan terabaikan. 

Untuk itu seorang guru dapat disebut sebagai guru yang memiliki 

kompetensi profesional apabila memiliki kemampuan sebagai berikut yang 

sekaligus juga merupakan karakteristik kompetensi guru profesional, yaitu: 

1) Mempunyai komitmen pada proses belajar siswa, 

2) Menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara 

mengajarkannya, 

3) Mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari 

pengalamannya, dan  

4) Merupakan bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesinya yang 

memungkinkan mereka untuk selalu meningkatkan 

profesionalitasnya.
9
 

 

Masalah lain yang ditemukan penulis adalah penulis adalah, minimnya 

tenaga pengajar dalam suatu lembaga pendidikan juga memberikan celah seorang 

guru untuk mengajar yang tidak sesuai dengan keahliannya. Sehingga yang 

menjadi imbasnya adalah siswa sebagai anak didik tidak mendapatkan hasil 

pembelajaran yang maksimal. Padahal siswa ini adalah sasaran pendidikan yang 

dibentuk melalui bimbingan, keteladanan, bantuan, latihan, pengetahuan yang 

maksimal, kecakapan, keterampilan, nilai, sikap yang baik dari seorang guru. 

Maka hanya dengan seorang guru profesional hal tersebut dapat terwujud secara 
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utuh, sehingga akan menciptakan kondisi yang menimbulkan kesadaran dan 

keseriusan dalam proses kegiatan belajar mengajar.  

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kalianda Kabupaten Lampung 

Selatan merupakan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang 

memiliki tiga guru PAI dan sekitar 623 siswa. Dalam proses pembelajaran di 

SMPN 2 kalianda, guru PAI ada yang masih memakai metode lama dan ada juga 

yang sudah menggunakan metode baru yang variatif dan menyenangkan bagi 

siswa. Selain itu, sekolah tersebut mengedepankan siswanya dibidang “imtaq” dan 

“iptek”. Dan wujud upaya peningkatan mutu yang ditempuh oleh SMP Negeri 2 

Kalianda diantaranya dengan menerapkan metode active learning yang 

merupakan metode pengaktifan siswa dalam beajar, sehingga diharapkan siswa 

tersebut dapat menerapkan ilmunya di masyarakat dengan benar. 

Berdasarkan landasan penelitian inilah, maka penelitian tertarik untuk 

melakukan penelitian dan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul 

“Kompetensi Profesional Guru Agama Islam di SMP Negeri 2 Kalianda serta 

pengaruhnya terhadap mutu hasil pembelajaran”. 

B. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang masalah di atas, timbul beberapa masalah yang 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. Kompetensi profesional yang dimiliki guru PAI di SMP Negeri 2 

Kalianda belum maksimal.. 
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b. Mutu hasil pembelajaran yang kurang maksimal karena terkendala 

minimnya sarana dan prasarana serta keterbatasan media 

pembelajaran PAI. 

c. Kurangnya kesadaran siswa dalam mempelajari pendidikan agama 

Islam.  

C. Batasan Masalah 

Agar masalah dalam penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari 

apa yang ingin diteliti, maka penulis membatasi penelitian ini pada permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Kompetensi profesional guru agama Islam di SMP Negeri 2 

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan serta pengaruhnya terhadap 

mutu hasil pembelajaran siswa.  

b. Mutu hasil pembelajaran pada mata Agama Islam di SMP Negeri 2 

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada batasan masalah diatas, maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut : Bagaimana  Kompetensi Profesional Guru Agama Islam 

di SMP Negeri 2 Kalianda serta pengaruhnya terhadap mutu hasil pembelajaran 

siswa ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi 

profesional guru agama islam pada SMP Negeri 2 Kalianda Kabupaten Lampung 

Selatan. 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :   

1. Kegunaan Teoritik 

a. Sebagai sumbangan pemikiran ke dalam dunia pendidikan khususnya 

di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Raden Intan Lampung. 

b. Sebagai bahan masukan dalam  rangka  peningkatan  mutu pendidikan 

khususnya dibidang Pendidikan Agama  Islam di Jurusan Manajemen 

Pendidikan Agama Islam Program Ilmu Tarbiyah Pascasarjana IAIN 

Raden Intan Lampung. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sesuai dengan penelitian ini, diharapkan tesis ini bisa memberikan  

masukan terhadap Kompetensi Profesional Guru Agama Islam. 

G. Kerangka fikir 

1. Kompetensi Profesional Guru Agama Islam 

Sebelum membahas mengenai indikator kompetensi guru terlebih dahulu 

diuraikan tentang pengertian kompetensi profesional. Dalam Kamus Besar 
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Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengertian kompetensi adalah 

“kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)”.
10

 

Seorang guru dituntut mempunyai kompetensi profesional yang mencakup 

3 indikator kompetensi profesional, yaitu : 

1. Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang 

harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuwan dari bahan yang 

diajarkannya itu. 

Materi Pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam 

proses pembelajaran. Ada dua persoalan dalam penguasaan materi 

pelajaran yakni penguasaan materi pelajaran pokok dan materi pelajaran 

pelengkap.Materi pelajaran pokok adalahmateri pelajaran yang 

menyangkut bidang studi yang dipegang oleh guru sesuai dengan 

profesinya (disiplin ilmunya).Sedangkan materi pelajaran pelengkap atau 

petunjang adalah materi pelajaran yang dapat membuka wawasan seorang 

guru agar dalam membelajarkan dapat menunjang penyampaian materi 

pelajaran pokok. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan materi 

pelajaran yaitu : 

a. Materi pelajaran hendaknya sesuai dengan/menunjang tercapainya 

tujuan pembelajaran 
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b.  Materi pelajaran hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan dan 

perkembangan siswa secara umumnya 

c. Materi pelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematik dan 

berkesinambungan. 

d. Materi pelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat 

factual maupun konseptual (Ibrahim dan Nana Syaodih 2003)
11

. 

2. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan 

dan keguruan. 

Guru adalah tenaga profesional, sehingga tidaklah cukup apabila guru 

hanya menguasai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya, tetapi juga harus memahami berbagai landasan dalam 

dunia pendidikan. Landasan tersebut sangatlah penting mengingat tugas 

guru adalah memberi bekal pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian 

kepada para peserta didiknya. Selain itu tugas guru bukan hanya 

sebagai transfer of knowledge tetapi juga transfer of value. Pribadi dan 

tingkah laku guru juga dijadikan sebagai tauladan bagai para siswanya, 

sehingga landasan pendidikan harus tercermin didalam semua perbuatan 

guru dalam melaksanakan tugas maupun keseharian yang memungkin-kan 

guru mampu tumbuh dan berkembang dalam jabatan profesionalnya. 

Landasan kependidikan dan wawasan kependidikan yang harus 

dikuasai guru menurut Uzer Usman yaitu mengenal tujuan pendidikan, 
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mengenal fungsi sekolah dan masyarakat, serta mengenal prinsip-prinsip 

psikologi pendidikan.
12

 

Sedangkan Menurut E. Mulyasa, landasan kependidikan yang harus 

dikuasai guru yaitu landasan filosofis, psikologis, dan sosiologis. 

Landasan filosofis yang dimaksud yaitu setiap guru harus memahami dan 

menanamkan nilai-nilai Pancasila yang berupa nilai-nilai budaya, agama, 

dan norma-norma kepada siswa. Landasan psikologis yaitu setiap guru 

harus mampu memahami karakteristik siswa, menguasai teori-teori 

belajar, dan metode-metode pembelaja-ran yang memungkinkan guru 

mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik. 

Landasan sosiologis berkaitan dengan penanaman nilai-nilai sosial yang 

ada di masyarakat.
13

 

Menurut Syamsul Bahri (Landasan Pendidikan: 16 November 2007), 

landasan pendidikan merupakan landasan yang menjadi dasar bagi guru 

dalam menjalankan tugasnya. Landasan yang dimaksud yaitu sebagai 

berikut : 

a. Landasan Hukum 

 Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat 

terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

pendidikan. Dalam dunia pendidikan maka seorang guru dalam 
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menjalankan tugasnya harus mengacu peraturan-peraturan maupun 

undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

b. Landasan Filsafat 

Pancasila merupakan landasan filosofis bangsa Indonesia yang 

diharapkan dapat menjadi jiwa, semangat berkarya, dan mewarnai 

segala sendi-sendi kehidupan. Sebagai seorang pendidik maka sudah 

seharusnya guru menanamkan nilai-nilai pancasila kepada para 

siswanya. Dengan landasan nilai-nilai pancasila inilah akan terbentuk 

pribadi yang utuh yang didasari norma-norma dan nilai-nilai sebagai 

bangsa Indonesia. 

c. Landasan Sejarah 

Seorang guru harus memahami sejarah pendidikan yang ada di 

indonesia sehingga memungkinkan untuk mencontoh pandangan atau 

cara-cara berfikir dari tokoh-tokoh pendidikan terdahulu. 

d. Landasan Sosial Budaya 

Pendidikan merupakan warisan aspek-aspek sosial dan budaya 

yang ada dalam masyarakat. Guru harus memahami dan mampu 

memahami dan menyampaikan aspek-aspek tersebut kepada para 

peserta didik, seperti norma-norma dan budaya-budaya yang ada 

dalam masyarakat yang perlu dilestarikan. 
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e. Landasan Psikologi 

Siswa adalah individu yang mempunyai karakteristik dan 

perkembangan yang berbeda antara yang satu siswa dengan siswa 

yang lain. Apabila guru memahami landasan psikologi pendidikan 

maka guru akan mampu membuat suatu proses pembelajaran yang 

didasarkan pada perbedaan dan karakteristik peserta didik. 

f. Landasan Ekonomi  

Pembiayaan menjadi faktor utama dalam menunjang keberhasilan 

pendidikan. Guru harus mengerti tentang sumber-sumber dan 

bagaimana mengelolan pembiayaan pendidikan. Dengan hal ini guru 

dapat memberikan kontribusi bagi pengelolaan pendidikan yang ada di 

sekolah.  

Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga 

memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada 

sistem pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek (mata 

pelajaran), guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar belakang 

keilmuan dengan subjek yang dibina. Selain itu, guru memiliki 

pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran di 

kelas. Secara otentik kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar (akta mengajar) dari 

lembaga pendidikan yang diakreditasi pemerintah. 
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3. Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran 

siswa. 

Penguasaan proses kependidikan dan keguruan serta pembelajaran 

siswa mencakup beberapa kemampuan yaitu : 

1. Kemampuan Proses Belajar Mengajar 

Kemampuan merencanakan program belajar mengajar bagi 

profesi guru sama dengan kemampuan mendesain bangunan bagi 

seorang arsitek. Makna atau arti perencanaan atau program belajar 

adalah suatu proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus 

dilakukan siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dalam 

kegiatan tersebut secara terperinci harus jelas kemana siswa itu 

akan dibawa (tujuan), apa yang harus ia pelajari (isi bahan 

pelajaran), bagaimana cara ia mempelajarinya (metode dan teknik), 

dan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapainya 

(penilaian). Hal tersebut merupakan unsure-unsur utama yang 

secara minimal harus ada dalam setiap program belajar mengajar. 

Tujuan program atau perencanaan belajar mengajar tidak lain 

sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan praktik atau 

tindakan mengajar. Dengan demikian, apa yang dilakukan guru 

dimuka kelas semestinya bersumber pada program yang telah 

disusun sebelumnya. Tujuan lain dari program belajar mengajar 

adalah sebagai tuntutan administrasi kelas. Artinya bahwa guru 
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diwajibkan membuat perencanaan atau program belajar mengajar 

sebagai tuntutan tugas guru dalam hubungannya dengan kondite 

guru, kenaikan pangkat atau golongan, dan lain-lain. 

2. Melaksanakan dan Memimpin/mengelola Proses Belajar 

Mengajar Siswa 

Melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar 

merupakan tahap pelaksanaan dari program yang telah dibuat. 

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kemampuan yang 

dituntut adalah kreativitas guru dalam menciptakan dan 

menumbuhkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan rencana yang 

telah disusun dalam perencanaan. Pada tahap ini, disamping 

pengetahuan-pengetahuan teori tentang belajar mengajar, tentang 

pelajar, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknis 

mengajar. Misalnya, prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat 

bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, keterampilan 

menilai hasil belajar siswa, keterampilan memilih dan 

menggunakan strategi atau pendekatan mengajar. Untuk itu cukup 

dengan menguasai landasan teori mengenai belajar dan mengajar, 

tetapi yang sangat penting adalah pengalaman praktik. Disinilah 

pentingnya pengalaman praktik lapangan bagi para calon guru. 

Kemampuan mengelola proses belajar mengajar tidak mungkin 

diperoleh tanpa mengalaminya secara langsung. 
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3. Menilai Kemajuan Proses Belajar Mengajar 

Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang 

kemajuan yang telah dicapai oleh siswa, baik secara iluminatif-

observatif maupun secara structural-objektif. Penilaian secara 

iluminatif-observatif dilakukan dengan pengamatan yang terus 

menerus tentang perubahan dan kemajuan yang telah dicapai oleh 

siswa. Penilaian secara structural objektif berhubungan dengan 

pemberian skor, angka, atau nilai yang biasa dilakukan dalam 

rangka penilaian hasil belajar siswa. Meskipun masih banyak 

kekurangan dan kelemahan, penilaian cara yang kedua telah biasa 

digunakan oleh guru. Namun, penilaian cara yang pertama masih 

belum biasa digunakan oleh guru disebabkan kemampuan dan 

kesadaran akan pentingnya penilaian tersebut belum membudaya. 

4. Menguasai Bahan Pelajaran 

Penguasaan guru akan bahan pelajaran sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Banyak pendapat yang mengatakan 

bahwa proses dan hasil belajar siswa bergantung padapenguasaan 

pelajaran oleh guru dan keterampilan mengajarnya. Pendapat ini 

diperkuat oleh Hilda Taba, seorang pakar pendidikan, yang 

mengatakan bahwa efektivitas pengajaran dipengaruhi oleh :  

a. Karakteristik guru dan siswa; 

b. Bahan pelajaran 

c. Aspek lain yang berkenaan dengan situasi pelajaran 

Memang terdapat hubungan yang positif antara 

penguasaan bahan oleh guru dengan hasil belajar siswa. 

Artinya, semakin tinggi penguasaan bahan oleh guru, 

semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa. 
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2. Hasil Belajar  

Sebelum membahas mengenai indikator hasil pembelajaran penulis akan 

membahas dalam tesis ini mengenai pengertian hasil belajar dan penilaian hasil 

belajar. Hasil belajar menurut W. Winkel adalah keberhasilan yang dicapai oleh 

siswa, yakni prestasi belajar siswa di sekolah yang mewujudkan dalam bentuk 

angka.
14

 Sedangkan menurut Winarno Surakhmad, hasil belajar bagi 

kebanyakan orang berarti ulangan, ujian atau tes.
15

 Maksud ulangan tersebut 

ialah untuk memperoleh suatu indek dalam menentukan keberhasilan siswa. 

Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar 

mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku 

seseorang. Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat dikatakan 

berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan 

filsafatnya. Namun untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman 

pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah disempurnakan, antara lain 

bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pembelajaran 

dinyatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran khususnya dapat dicapai. 

Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran khusus, guru 

perlu mengadakan tes formatif pada setiap menyajikan suatu bahasan kepada 

siswa. Penilaian formatif ini untuk mengetahui sejauh mana siswa telah 

menguasai tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai. Fungsi penelitian ini 

adalah untuk memberikan umpan balik pada guru dalam rangka memperbaiki 

                                                           
14

 W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta : Gramedia, 1989), hlm. 89 
15

 Winarno Surakhmad, Interaksi Belajar Mengajar, (Bandung : Jemmars, 1980), hlm. 25 
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proses belajar mengajar dan melaksanakan program remedial bagi siswa yang 

belum berhasil. Karena itulah, suatu proses belajar mengajar dinyatakan 

berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan pembelajaran  khusus dari bahan 

tersebut. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain mengungkapkan, bahwa 

untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa tersebut dapat dilakukan 

melalui tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkunya, tes 

prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam 3 jenis penilaian, sebagai berikut : 

a. Tes Formatif, penilaian ini dapat mengukur satu atau beberapa pokok 

bahasan tertentu dan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya 

serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini 

dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dalam 

waktu tertentu. 

b. Tes Subsumatif, tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu 

yang telah diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk 

memperoleh gambaran daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat 

prestasi belajar atau hasil belajar siswa. Hasil tes subsumatif ini 

dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan 

diperhitungkan dalam menentukan nilai rapor. 

c. Tes Sumatif, tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa 

terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu 

semester, satu atau dua bahan pelajaran. Tujuannya adalah untuk 

menetapkan tarap atau tingkat keberhasilan belajar siswa dalam satu 

http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/penilaian-hasil-belajar.html
http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/penilaian-hasil-belajar.html
http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/penilaian-hasil-belajar.html
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periode belajar tertentu. Hasil dari tes sumatif ini dimanfaatkan untuk 

kenaikan kelas, menyusun peringkat (rangking) atau sebagai ukuran 

mutu sekolah. 
16

 

Sedangkan mengenai indikator hasil pembelajaran, menurut Taksonomi 

Bloom membagi menjadi 3 indikator ranah hasil pembelajaran, yaitu : 

1. Ranah Kognitif Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yangterdiri dari 6 

aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan,analisis, sintesis dan penilaian. 

2. Ranah Afektif Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima 

jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab ataureaksi, menilai, organisasi 

dan karakterisasi dengan suatu nilai ataukompleks nilai. 

3. Ranah Psikomotor meliputi keterampilan motorik, manipulasibenda-

benda, koordinasi neuromuscular (menghubungkan,mengamati).
17

 

Dari ketiga indikator hasil belajar di atas Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan 

daripada afektif dan psikomotor karena lebih menonjol, namun hasil belajar psikomotor 

dan afektif juga harus menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam 

mencapai suatu tujuanpendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila siswa sudah memahami 

belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. 

                                                           
16

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar,  (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 120-121 
17

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 
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