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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan secara tidak disadari awal sebuah peletakan dasar nilai-nilai

peradapan kebudayaan manusia yang ada di dunia ini. Suatu proses yang dihadapkan

dalam usaha pendidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan

anak didik (manusia) kepada titik oktimal kemampuannya. Sedangkam tujuan yang

hendak dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia

yang individual dan sosial serta hamba tuhan yang mengapdikan diri kepada-Nya.

Oleh karena itu proses pendidikan adalah bersipat long life education yang

dapat dimaknai bahwa untuk melestarikan kebudayaan masyarakat yang

berpendidikan dilakukan melalui proses tanpa akhir atau pendidikan sepanjang hayat.

Mengapa demikian, karna pendidikan juga adalah segala yang mempengaruhi

sesorang. Jadi, selama manusia masih menghadapi masalah yang harus diselesaikan

selama itu pula manusia masih mengalami pendidikan, sementara manusia tidak

pernah tidak menghadapi masalah. Karena manusia selalu menghadapi masalah maka

selama itu pula manusia memerlukan pendidikan.1

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah rendahnya

kualitas pendidikan baik dilihat dari proses pendidikan yang sedang berjalan maupun

1 Nur Asiah, Inovasi Pembelajaran./(Lampung Anugrah Utama Raharja 2013).hlm 1-2
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produk hasil pendidikan itu sendiri. Dari proses pendidikan khususnya pembelajaran

sebagian besar guru kita lebih cenderung menanamkan materi pelajaran yang

bertumpu pada satu aspek kognitif tingkat rendah seperti mengingat, menghafal dan

menumpuk informasi. Rendahnya kualitas produk pendidikan tersebut merupakan

gambaran kualitas proses penyelenggaraan sistem pendidikan dimana terkait banyak

unsur, namun proses belajar mengajar merupakan jantungnya pendidikan yang harus

diperhitungkan karena pada kegiatan pembelajaran inilah transformasi berbagai

konsep, nilai serta materi pendidikan diintegrasikan.2

Pendidikan di indonesia bertujuan bukan hanya sekedar memindahkan ilmu

pengetahuan kepada peserta didik akan tetapi diharapkan dapat menciptakan sumber

daya manusia secara profesional, utuh, terampil dan mandiri. Proses dan hasil belajar

peserta didik bukan saja ditentukan oleh pengetahuan dan kompetensi guru dalam

mengajar dan membimbing peserta didik.

Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu rekayasa yang telah diupayakan

untuk membantu peserta didik agar dapat tumbuh berkembang sesuai dengan maksud

dan tujuan. Oleh karenanya segala kegiatan interaksi, metode, dan kondisi

pembelajaran harus direncanakan dengan selalu mengacu pada tujuan pembelajaran

yang dikehendaki. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu mata

pelajaran yang mengandung muatan ajaran Islam dan tatanan nilai hidup dan

kehidupan Islami, perlu diupayakan melalui perencanaan pembelajaran pendidikan

agama yang baik agar dapat mempengaruhi pilihan, putusan, dan pengembangan

2 Udin Saefudin Sa’ud,Inofasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta 2008)cet.ke-1, hlm 179-180
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kehidupan peserta didik. Dalam tahap awal suatu proses pengajaran hendaklah

dimulai dengan usaha meningkatkan minat peserta didik, karena rangsangan tersebut,

membawa kepada senangnya peserta didik terhadap pelajaran dan meningkatkan

semangat mereka, serta meningkakan kepentingan mata pelajaran bagi mereka,

disamping perasaan mereka, bahwa mereka mendapat manfaat dari pekerjaan dan

kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh. Tidak dibangkitkannya minat mereka

terhadap pelajaran, akan menggoncangkan susasana dalam kelas dan timbulnya

persoalan tentang peraturan, serta manjanya rasa malas dan lelah ke dalam jiwa

peserta didik, disamping timbulnya rasa remehnya pelajaran dan pekerjaan sekolah.

Apabila seorang guru tidak memiliki kualitas pribadi yang handal, keilmuan

dan kepribadian keguruannya tidak bermutu, maka akan menghambat dan bahkan

tidak menutup kemungkinan akan merusak tercapainya tujuan pendidikan, dalam hal

ini seorang pemerhati pendidikan menyatakan :

Salah satu faktor yang menentukan berhasilnya proses belajar mengajar

dikelas adalah guru, oleh karena itu guru merupakan ujung tombak demi tercapainya

usaha pendidikan, sebagaimana fungsinya sebagai pengajar, pendidik dan

pembimbing murid dan realitasnya apabila sebuah lembaga pendidikan tidak

menghasailkan out put seperti apa yang diharapkan oleh orang tua dan masyarakat

maka mereka lebih menyoroti guru sebagai penyebab kegagalan itu dari faktor lain.

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat

apa bila dapat menunjukan kepada masyarakat bahwa ia layak, menjadi panutan atau

teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana
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sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari. Apakah memang ada yang patut diteladani

atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan

pengetahunnya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya dan bagaimana

cara guru berpakaian dan berbicara serta cara bergaul dengan siswa, teman-temannya

serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas.

Dengan pembaharuan pendidikan  yang makin berkembang luas di Negara

kita ini, maka perlu dipermasalahkan tentang ahli pendidikan atau guru yang

profesional. Setiap guru ataupun tenaga pendidikan harus menyadari profesinya

secara mendalam,  sehingga tidak akan mudah mereka berganti profesi, maka perulah

guru memiliki pengertian tentang profesional itu.

Profesionalisme merupakan ide yang berkembang bersamaan dengan

perkembangan masyarakat modern yang makin lama makin kompleks. Sedangkan

kompleksibilitas masyarakat modern menyebabkan pengambilan keputusan (disision

making) bertambah sulit. Pengambilan keputusan yang tepat antara lain memerlukan

informasi yang lengkap sehingga tidak terjadi pengambilan keputusan yang salah,

yang akan merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Disamping informasi

garapan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat

Istilah kemampuan guru atau lebih lengkapnya kompetensi profesionalime

keguruan merupakan kewenangan yang ada pada seorang (individu) yang memiliki

profesi. Kompetensi guru dalam mengajar dimaksudkan bahwa guru harus mampu

dalam memilih dan menyusun materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan, mampu

menggunakan alat-alat pengajaran dan penilaian.



5

Untuk mengetahui kompetensi guru dalam proses belajar mengajar dapat

dilakukan dengan cara menilai pada waktu mengajar yaitu :

1. Apakah guru itu hanya menggunakan satu metode mengajar, ataukah
menggunakan metode mengajar yang sesuai?

2. Sanggupkah guru menimbulkan minat pada anak?
3. Apakah ia mengajar dengan tujuan yang jelas?
4. Banyakkah digunakan alat peraga untuk menjelaskan bahan yang diajarkan

kepada peserta didik?
5. Apakah ia memiliki kecakapan untuk menilai pekerjaan peserta didik?
6. Apakah ia cakap dalam mengajukan pertanyaan?
7. Apakah ia mengusai bahan sepenuhnya?
8. Apakah peserta didik diikutsertakan dalam proses belajar mengajar?
9. Sanggupkah ia menguasai kelas?
10. Apakah guru itu hanya berpegang teguh dengan buku yang diajarkannya,

halaman demi halaman, atau diusahakannya memberi anak-anak pengalaman
luas dengan menggunakan sumber-sumber lainnya?3

Berdasarkan pendapat diatas maka kompetensi guru dalam mengajar dapat

diketahui dengan menjawab berbagai pertanyaan atau permasalahan yang diajukan

pada saat mengajar; sehingga tingkat kompetensi yang dimiliki oleh guru dalam

mengajar dapat diketahui.

Dengan demikian tugas guru tidaklah mudah, dituntut keseriusan, keihlasan,

dilakukan secara benar dan tepat dalam menjalankannya serta dibutuhkan adanya

kompetensi dalam dirinya, hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu :

                       
      

3 Rohman Natawijaya, Peran Guru dalam bimbingan Di Sekolah, Al Ma'arif, Bandung, 2000,
hlm.37
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Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu,
Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui,
siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia
ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan
keberuntungan. (QS. Al-An'am : 135)4

Berdasarkan ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa pendidik adalah tugas

yang membutuhkan suatu keseriusan karena profesi guru bukanlah hal yang mudah,

disini dibutuhkan kemampuan khusus atau kompetensi dalam menjalankan tugasnya,

jika seorang pendidik tanpa dibekali dengan ilmu keprofesionalan-nya maka tujuan

yang  diharapkan tidak akan optimal.

Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada

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

Kompetensi guru tersebut meliputi : pertama, kompetensi intetelektual. yaitu

berbagai perangkat pengetahuan yang ada dalam diri individu yang diperlukan untuk

menunjang berbagai aspek kinerja sebagai guru kedua, kompetensi fisik yaitu

perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan  tugas

sebagai guru dalam berbagai situasi. ketiga, kompetensi pribadi yaitu perangkat

perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya

sebagai pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri, identitas diri, dan

pemahaman diri. keempat, kompetensi social yaitu peragkat perilaku tertentu yang

merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari

lingkungan social, serta tercapainya interaksi social secara efektif. Kelima,

4 Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, Toha Putra, Semarang, 2000,
hlm.210
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kompetensi spiritual, yaitu pemahaman, penghayatan, serta pengamalannya kaidah-

kaidah keagamaan.5

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagaimana yang disebutkan

dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah

kopetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan dalam pengelolaan

peserta didik yang meliputi :

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
b. Pemahaman terhadap peserta didik
c. Pengembangan kurikulum/silabus
d. Perancangan Pembelajaran
e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
f. Evaluasi hasil belajar
g. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya".6

Terkait pada permasalahan yakni tetang kompetensi profesional bahwa Dalam

Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional

Pendidikan.

5 Kunandar, Guru profesional (Implementasi Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan dan
Sukses dalam Sertifikasi Guru), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.55-56

6 Tim Penyusun, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Sinar
Grafika, Jakarta, 2006, hlm.7
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Menurut E. Mulyasa, ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai

berikut :

a. Mengerti dan  dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi,
psikologis, sosiologis, dan sebagainya.

b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan taraf
perkembangan peserta didik.

c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung
jawabnya.

d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber

belajar yang relevan.
f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.7

Sedangkan kompetensi profesional seorang guru menurut Kunandar ialah

sebagai berikut :

Seorang guru yang profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal,
antara lain : memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki
kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki
kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai
jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi
terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus
menerus (countinous improvement) melalui organisasi profesi, internet, buku,
seminar dan semacamnya.8

Sementara itu Menurut Ngalim Purwanto, sikap dan sifat-sifat seorang guru

yang baik yang dikutif oleh Kunandar, adalah:

(1) bersikap adil, (2) percaya dan suka kepada murid-muridnya, (3) sabar dan
rela berkorban, memiliki wibawa dihadapan peserta didik, (5) penggembira,
(6) bersikap baik terhadap guru-guru yang lainnya, (7) bersikap baik kepada
masyarakat, (8) benar-benar menguasai pelajarannya, (9) suka dengan mata
pelajaran yang diberikannya, dan (10) berpengetahuan luas.9

7 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Renaja Rosda Karya, 2009
8 Kunandar, Op.Cit, hlm.50
9 Ibid, hlm.51
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Salah satu faktor yang paling menentukan berhasilnya belajar mengajar di

kelas adalah guru yang profesional, menurut A. Samana ada 10 kemampuan dasar

keguruan yang menjadi indikasi dan tolak ukur kinerja sebagai pendidik profesional

yaitu sebagai berikut:

1) Kemampuan penguasaan Bahan pengajaran
2) Kemampuan penggunaan Metode belajar yang tepat
3) Kemampuan penggunaan Media belajar
4) Kemampuan penguasaan kelas
5) Kemampuan mengatasi kesulitan belajar peserta didik
6) Kemampuan memberikan motivasi belajar kepada peserta didik
7) Kemampuan mengelola waktu belajar
8) Kemampuan memberikan bimbingan dan penyuluhan
9) Kemampuan penguasaan strategi belajar dan mengajar
10) Kemampuan melihat bakat dan minat peserta didik.10

Dibidang keguruan ada tiga persyaratan pokok seseorang menjadi tenaga

profesional, pertama memiliki ilmu pengetahuan di bidang yang diajarkan sesuai

dengan kualifikasi dimana dia mengajar, kedua pengetahuan dan keterampilan di

bidang keguruan, dan ketiga memiliki moral akademik.11

Untuk melihat apakah seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat

dilihat dari dua perspektif:

1. Dilihat dari tingkat pendidikan, minimal dari latar belakang untuk jenjang sekolah
tempat dia menjadi guru, profesi tenaga kependidikan yaitu :
a. Tenaga profesional, yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan

sekurang-kurangnya S. 1
b. Tenaga semi profesional, yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi

pendidikan sekurang-kurangnya D.3 atau yang setara.

10 A. Samana, Profesionalisme keguruan, Edisi Revisi, Kanisius, Yogyakarta,2000, hlm. 61
11 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam (Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia),

him. 76
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c. Tenaga Pre Profesional, yaitu tenaga kependidikan yang berkualiflkasi
pendidikan D.2 ke bawah, yang masih memerlukan pembinaan dalam
perencanan, penilaian dan pengendalian pendidikan dan pengajaran.

2. Penguasaan guru terhadap bahan materi ajar, mengelola peserta didik dalam
melakukan tugas-tugas bimbingan dan Iain-lain.12

Sebagai guru yang berkeinginan peserta didiknya dapat mencapai prestasi

dalam pendidikannya terutama mengenai prestasi belajar dalam bidang studi Agama

Islam maka diperlukan profesionalisme guru yang baik untuk dapat mendidik dan

membina peserta didik dalam bentuk contoh perkataan, perbuatan langsung ataupun

tidak langsung yang ditiru oleh peserta didik.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 06 Maret 2017

sampai dengan  tangggal 11 Mei 2017, penulis dapati fenomena yang terjadi di SMP

N 10 Bandar Lampung sehubungan dengan Guru Pendidikan Agama Islam dan

prestasi belajar Peserta didik adalah ruang belajar peserta didik yang kurang memadai

karena terbatasnya ruang belajar sehingga proses belajar mengajar kurang kondusif

serta kompetensi guru dalam proses pengajaran belum terlihat, tetapi hal tersebut

tidak menyurutkan minat belajar peserta didik mendalami bidang studi yang diajarkan

oleh guru pendidikan agama Islam yaitu Ibu Nurhayati. M.Pd.I yang merupakan

alumni dari S.I Tarbiyah IAIN Raden Intan Lapung tahun 1989, dan Ibu

Mulik.M.Pd.I lulusan IAIN Wali Songo Semarang tahun 1992. Berdasarkan

12 Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Meningkatkan Prqfesional Tenaga
Kependidikan, Pustaka Setia, Bandung,2002, him. 30-31
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observasi yang penulis lakukan yang berkenaan dengan profesionalisme guru

Pendidikan Agama Islam Kelas VIII di SMP N 10 Bandar Lampung

Tabel 1.
Kompetensi profesionalisme Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam

SMPN 10 Bandar Lampung

No KompetensiProfesiionalisme
Guru Agama Islam

Penilaian
Baik Cukup Kurang

1. Kemampuan penguasaan Bahan pengajaran √ - -
2. Kemampuan penggunaan Metode belajar yang

tepat
√ - -

3. Kemampuan penggunaan Media belajar √ - -
4. Kemampuan penguasaan kelas √ - -
5. Kemampuan mengatasi kesulitan belajar

peserta didik
√ - -

6. Kemampuan memberikan motivasi belajar
kepada peserta didik

√ - -

7. Kemampuan mengelola waktu belajar - √ -
8. Kemampuan memberikan bimbingan dan

penyuluhan
- √ -

9. Kemampuan penguasaan strategi belajar dan
mengajar

- √ -

10. Kemampuan melihat bakat dan minat peserta
didik.

√ - -

Sumber : Dokumumentasi SMP N 10 Bandar lapung

Berdasarkan tabel di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

kompetensi profesionalime guru sudah cukup baik.

Guru pendidikan Agama Islam telah menerapkan metode mengajar yang

relevan kadang-kadang hanya menggunakan metode ceramah dalam penyampaian

materi dan alat yang dipakai oleh guru pun sudah sesuai dengan bahan yang diajarkan

belum lengkap. Dari kompetensi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru

Agama Islam dikategorikan memiliki kompetensi baik di bidangnya dan cukup

memadai untuk melaksanakan proses belajar mengajar dan siap untuk melaksanakan
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tugas sebagaimana mestinya, meskipun perlu adanya perbaikan karena kurangnya

sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa seorang guru yang

profesional harus memenuhi kriteria yang telah dipaparkan diatas yang tentunya

syarat mutlak yang harus dipenuhi seorang guru dalam menjalankan tugasnya seorang

pendidik sehingga akan mencapai hasil pembelajaran dan kepribadian yang

maksimal. Begitu juga dengan sikap dan sifat seorang guru haru memiliki

kepribadian yang baik dan selalu memberikan contoh terhadap peserta didiknya,

karena seorang guru selalu digugu dan ditiru oleh anak didiknya.

Seorang guru haruslah memilki sikap idealisme tinggi, memilki daya juang,
kemudian yang tak kalah pentingnya guru itu harus memilki kinerja
profesional, terutama dalam mendesain program pengajaran dan
melaksanakan proses belajar mengajar, agar dapat memberikan layanan ahli
dalam bidang tugasnya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
tekhnologi serta perkembangan masyarakat.13

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa seorang guru har

memiliki sikap idelisme yang tinggi dan selalu memprioritaskan profesionalisme

kerja dalam mendesain dan melaksanakan proses pembelajaran agar bisa memberikan

pengaruh positif terhadap peningaktan prestasi belajar peserta didik.

Selanjutnya, dalam hal Perencanaan proses pembelajaran seorang guru

terlebih dahulu mempersiapkan hal-hal yang meliputi silabus dan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar

kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan

13 H. Syafruddin, M. Basyruddin Usman, Guru Profesional&Implementasi Kurikulum,
Ciputat Pers, Jakarta, 2002
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pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. RPP disusun untuk setiap

KD yang dapat dilksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang

penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan

disatuan pendidikan. 14

Oleh karena itu, seorang guru bila dilihat dari kemampuan mengelola bahan

ajar pada saat menyampaikan materi dilihat dari tiga aspek yaitu : aspek keterampilan

membuka pelajaran, keterampilan menyajikan materi, keterampilan menutup

pelajaran.

14 Badan Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang STANDAR PROSES, BSNP, 2007, hlm.7-8
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Tabel 2.
Keterampilan Perencanaan Proses Pembelajaran  Guru Bidang Studi

Pendidikan Agama Islam SMP N 10 Bandar lampung

No
Aplikasi yang di observasi

Penilaian

Baik Cukup Kurang
A Keterampilan Membuka Pelajaran

1 Keterampilan mengucapkan salam √ - -
2 Kemampuan mengkosentrasikan (mengabsen) √ - -
3 Kemampuan mengulas pelajaran yang telah selesai √ - -
4 Kemampuan menguraikan pelajaran yang telah

lalu dengan pelajaran yang akan disajikan
√ - -

5 Kemampuan membaca do’a √ - -
6 Aplikasi gaya bahasa yang digunakan - √ -
7 Ketepatan waktu - √ -

B Keterampilan Menyajikan Materi
1 Keterampilan menyajikan materi √ - -
2 Penguasaan materi peljaran √ - -
3 Penggunaan metode yang bervariasi √ - -
4 Penguasaan kelas √ - -
5 Kemampuan menilai dan menggunakan medan - √ -
6 PBM Yang Komunikatif Dan Interaktif - √ -
7 Pemberian panutan - √ -

C Keterampilan Menutup Pelajaran
1 Kemampuan menyimpulkan pelajaran √ - -
2 Kemampuan memilih alat evaluasi yang tepat √ - -
3 Kemampuan melakukan evaluasi - √ -
4 Pemberian nasehat sederhana √ - -
5 Menutup dengan salam dan do’a √ - -

Sumber : Observasi  SMP N 10 Bandar Lampung

Berdasarkan pemaparan tabel diatas, dapat dipahami bahwa dari ketiga aspek

kemampuan seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran terlihat baik dari

berbagai kretria yang harus dijalankan pada saat proses pembelajaran yang telah

direncanakan sebelumnya.

Sedangkan hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran adalah prestasi

belajar. Yang dimaksud dengan Prestasi belajar adalah hasil usaha yang dicapai
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peserta didik dalam belajar pada jangka waktu tertentu. Pada penelitian ini yang

dimaksud dengan prestasi adalah hasil usaha peserta didik yang dicapai setelah

peserta didik tersebut belajar pendidikan agama Islam dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi belajar adalah hasil yang

dicapai (dari apa yang telah dilakukan, dikerjakan, dsb).15

Prestasi belajar yang dicapai peserta didik terkait dengan faktor internal dan

eksternal peserta didik. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri peserta

didik sendiri, misalnya kecerdasan, gaya berfikir, motifasi, bakat, minat dan jenis

kepribadian. Faktor eksternal meliputi berbagai faktor yang berasal dari luar peserta

didik, misalnya sekolah, keluarga, teman pergaulan dan masyarakat.

Belajar mengajar sebagai suatu proses mengandung tiga unsur yang dapat

dibedakan, yakni tujuan pengajaran (instruksional), pengalaman (proses) belajar

mengajar, dan hasil belajar.16

Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri peserta

didik, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan

ketrampilan.17

Sedang prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai

15 Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Ed.Ke-3,Cet. Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.895

16 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Cet. Ke-10, Remaja Rosdakarya,
Bandung 2005, hlm. 2.

17 Oemar Hamalik, 2006, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Bumi
Aksara Cet. Ke-4, Jakarta, hlm. 155
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yang diberikan oleh guru.18 Sedangkan menurut Bloom prestasi belajar dan prestasi

akademik disamakan artinya yaitu proses belajar yang dialami peserta didik dan

menghasilkan perubahan dalam bidang pengetahuan, pemahaman, penerapan dan

analisis, sintesis dan evaluasi.19

Angka-angka yang dicantumkan berfungsi sebagai laporan kepada orang tua

untuk kenaikan kelas dan penentuan kelulusan para peserta didik. Selain fungsinya secara

teknis tersebut, prestasi belajar juga dapat dijadikan parameter untuk melihat kemajuan

peserta didik. Selain itu dengan melihat prestasi belajar guru dapat melakukan refleksi

terhadap kegiatan belajar yang telah dilakukan sehingga bisa dijadikan pertimbangan

dalam menetapkan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada periode selanjutnya.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar baik faktor eksternal atau

faktor internal. Faktor-faktor internal antara lain: intelegensi, motivasi belajar, minat,

bakat, sikap, presepsi diri dan kondisi fisik. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat.

Prestasi belajar menurut Oemar Hamalik adalah “Tingkat perubahan tingkah

laku yang diharapkan pada murid setelah proses belajar mengajar’’.20 Sedangkan

menurut supartimah Pakasi prestasi belajar adalah “hasil yang dicapai setelah ia

menjalankan usaha belajar’’.21

Dari beberapa pendapat diatas  pendapat tersebut dapat penulis pahami bahwa

prestasi belajar adalah suatu yang telah dicapai atau diperoleh oleh peserta didik

18 Loc.cit.
19 Reni Akbar, Hawadi, Akselerasi A-Z Informasi Program percepatan Belajar dan Anak

Berbakat Intelektual, Cet ke-2, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 68
20 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.84
21 Supartimah pakasi, Anak dan Perkembangannya, Gramedia,1986, Jakarta, hlm.52
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setelah anak menjalankan proses belajar. Selanjutnya diharapkan adanya peningkatan

atau perubahan diantaranya yaitu : Perubahan dalam bentuk nilai angka untuk

menentukan tinggi rendahnya prestasi yang diperoleh peserta didik.

Adapun kriteria peringkat nilai bagi peserta didik adalah sebagaimana yang

telah ditetapkan DEPDIKNAS standar acuan penetapan skala penilaian KKM adalah

sebagai berikut  :

Tabel 3
Skala Penilaian Kriteria Ketuntasan Pembelajaran

Aspek yang
dianalisis

Kriteria dan skala penilaian

kompelksitas Tinggi
<65

Sedang
65-79

Rendah
80-100

Daya dukung Tinggi
80-100

Sedang
65-79

Rendah
<65

Intake siswa Tinggi
80-100

Sedang
65-79

Rendah
<65

Sumber : Direktorat Jendral Pendidikan Nasional. 22

Dari kriteria nilai tersebut maka diharapkan agar peserta didik mencapai nilai

dalam peringkat yang baik. Usaha meningkatkan prestasi/nilai belajar peserta didik

ini dilakukan melalui proses belajar mengajar yang efektif yang dilaksanakan sesuai

dengan prosedur.

Selanjutnya, berdasarkan hasil prasurvey prestasi belajar peserta didik dalam

pelajaran Pendidikan Agama Islam ini diperoleh data sebagai berikut :

22 Direktorat Jendral Pendidikan Nasional, Perangkat Pembelajaran, Lembaga Pendidikan
Nasonal Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.11



18

Dilihat dari pencapaian nilai rata-rata ulangan semester ganjil tahun pelajaran

2016/2017 yaitu 40,42 pada skala 100 dengan nilai terendah 20 dengan nilai tertinggi

80. Jumlah peserta didik yang memperoleh nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) yaitu 75 adalah 105 siswa dari jumlah keseluruhan siswa kelas VIII yaitu

sebanyak 420 siswa .

Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi profesional guru belum

berpengaruh terhadap terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran

pendidikan agama Islam. Hal ini tentu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor,

kondisi inilah yang memotivasi penulis untuk mengungkapkan berbagai permaslahan

tersebut dan menuangkannya dalam bentuk penelitian ilmiah.

B. Rumusan masalah

Fraenkel and Wallen menyatakan bahwa masalah penelitian merupakan

sesuatu yang pasti. Dimana masalah adalah sesuatu yang akan diteliti, Masalah

merupakan segala sesuatu yang akan diteliti, Masalah merupakan wilayah yang

menjadi perhatian peneliti, Merupakan kondidi yang ingin di tingkatkan, Merupakan

kesulitan yang ingin dieliminasi, dan pertanyaan yang perlu divarkan jawabanya.23

Menurut Sugiyono, masalah adalah “penyimpangan antara yang seharusnya

dengan apa yang benar benar terjadi”.24 Sedangkan menurut Prasetya Irawan,masalah

23 Sugiyono. Metode Penelitian manejemen.(Jakarta Alfabeta, CV.2014) hlm. 84
24 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, CV. Alfa Beta, Bandung, 2003, hlm. 32.
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adalah “titik berangkat dan menjadi alasan satu satunya mengapa penelitian perlu di

lakukan”.25

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis dapat

merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah Kompetensi Profesional Guru

Berpengaruh Terhadap Prestasi Belajar Peserta didik Pada Mata Pelajaran

Pendidkan Agama Islam?

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diajukan dalam penelitian yang

kemudian menjadi pegangan sebagai arah penelitian. Menurut Sugiyono Hipotesis

adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.26

Hipotesis yang telah diajukan perlu diuji kebenaranya dalam pembahasan,

apakah diterima atau ditolak.27 ''

Ada dua jenis Hipotesis yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

1. Hipotesis alternatif (Ha)

Hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan antara profesional guru

variabel X dan Y.

25 Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, PT. Repro Profesional, cet. ke-1, hlm. 12
26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta cv, Bandung, 2009, hlm. 96
27 Ibid, him. 11
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2. Hipotesis nol (Ho),

Hipotesis nol menyatakan tidak hubungan variabel X dan Y atau tidak adanya

perbedaan antara dua variabel.28

Hipotesis nol (Ho) yaitu : " Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara

kompetensi Profesional Guru terhadap Prestasi belajar Peserta didik Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMP N 10 Bandar Lampung”.

Dari dua jenis Hipotesis tersebut, maka dapat diketahui rumusan : hipotesis

alternatif (Ha) yaitu : " Adanya pengaruh yang signifikan antara kompetensi

profesional guru terhadap prestasi belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan

agama Islam  di di SMP N 10 Bandar Lampung."

Dalam penelitian ini berdasarkan pada latar belakang masalah di atas

Hipotesis yang penulis rumuskan adalah Hipotesis alternatif (Ha), yaitu : " Adannya

pengaruh yang signifikan antara kompetensi Profesional guru terhadap prestasi

belajar peserta didik mata pelajaran  Pendidikan Agama Islam Kelas VIII di SMP N

10 Bandar lapung.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tujuan merupakan salah satu alat kontrol yang dapat

dijadikan petunjuk agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

28 Suharsimi Arikunti, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, Edisi Revisi VI, Rineka
Ciputat, Jakarta, 2006, hlm. 73-74
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a. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi profesional  guru pendidikan

agama Islam Kelas VIII di SMP N 10 Bandar Lapung.

b. Untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan

agama Islam Kelas VIII di SMP N 10 Bandar lapung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan  dari penelitian ini adalah :

a. Bagi sekolah, memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan mutu dan

kualitas sekolah dengan lebih mengedepankan kompetensi profesional

guru dalam memberikan sumbangan untuk meningkatkan prestasi sekolah

sehingga sekolah akan lebih meningkat lagi.

b. Bagi guru Pendidikan Agama Islam, dapat meningkatkan kesadaran guru

untuk selalu meningkatkan kompetensi profesional dalam mengajar dan

menjadi motivator yang baik. Dan sebagai bahan pertimbangan untuk

selalu meningkatkan kreatifitas belajar peserta didik agar prestasi

belajarnya dapat ditingkatkan.


