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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kompetensi Profesional Guru

1. Pengertian Profesional Guru

Istilah profesional berasal dari profession. Dalam kamus Inggris Indonesia.

“profession berarti  pekerjaan.1 Arifin dalam buku kapita selekta  pendidikan

mengemukakan bahwa professional mengandung arti yang sama dengan kata

accupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian  yang diperoleh  melalui

pendidikan atau latihan khusus.2

Sedangkan menurut Rice dan Bishoprick (1971) guru profesional adalah guru

yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-

hari. Profesionalisme guru oleh kedua pesangan penulis tersebut dipandang sebagai

satu. Proses yang bergerak dari ketidak tahuan (ignoirance) menjadi tahu , dari

ketidak matangan (imnatulity) menjadi matang, dan diarahkan oleh orang lain (other-

dieectedness) menjadi mengarahkan diri sendiri”.

Sedangkan Glickman (1981) menegasakan bahwa seorang akan bekerja secara

profesional bila mana seorang tersebut memiliki kemampuan (ability) dan motivasi

(motivation) maksudnya adalah seorang akan bekerja secara profesional bilamana

memilki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan

dengan sebaik-baiknya.3

1 John M. Echols dan Hassan Shadili, Kamus Inggris Indonesia,  PT Gramedia, Jakarta, cet ke
23, hlm. 449

2 Arifin,  Kapita Selekta Pendidikan Islam dan umum, Bumi Aksara, Jakarta,  hlm. 105
3 Ibrahim Bafadal , Peningkatan Propesional Guru Sekolah Dasar. Bumi Aksara, Jakarta, hlm
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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

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.

Dengan demikian pengambilan kebijakan di dalam masyarakat modern

khusunya dibidang pendidikan harus didasarkan pada keahlian, agar terhindar dari

penyalah gunaan kekuasaan.
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Profesionalisme dibidang pendidikan mendapat pengakauan karena tiga alasan :

1. Lapangan kerja keguruan atau pendidikan bukan merupakan suatu lapangan

kerja rutin yang dapat dilakukan karena pengakuan-pengakuan atu

kebiasaan. Lapang kerja inipun tidak dapat dilaksanakan berdasarkan

amatirisme lebih-lebih dengan dasar coba-coba atau trial and eroros.

Lapangan kerja ini memerlukan perencanaan yang mantap. Suatau

manajemen yang memperhatinan komponen komponen sislemys.

2. Lapangan kerja ini memerlukan dukungan ilmu atau teori yang akan

memberikan konsepsi teori yang akan memberikan konsepsi teoris ilmu

kependidikan dan cabang-cabangnya.

3. Lapangan kerja ini memerlukan waktu dan penyisihan yang lain berupa

pendidikan dasara (basic educations) untuk taraf sarjana ditambah dengan

pendidikan profesional”4

Pekerjaan guru adalah profesional dan ciri khas dari suatu profesi terlihat

dengan adanya suatu peraturan yang mengikat jabatan itu, maka profesi guru

memiliki kode etik guru

Dalam buku yang ditulis  oleh Kunandar  yang berjudul  Guru Profesional

implementasi kurikulum  tingkat satuan pendidikan disebutkan pula bahwa

profesionalisme  berasal dari kata profesi  yang artinya  suatu bidang pekerjaan  yang

ingin atau akan ditekuni oleh seseorang.  Profesi juga diartikan  sebagai suatu

jawaban atau pekerjaan  tertentu yang mensyaratkan  pengetahuan dan keterampilan

4Roestiyah, NK, Masalah-Masalah Ilmu Keguruan. PT.Bina Angkasa,Jakarta, 1989 Hal.173
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khusus  yang diperoleh  dari pendidikan akademis  yang intensif. Jadi profesi adalah

suatu pekerjaan atau jabatan  yang menuntut  keahlian tertentu.5

Menurut  Martinis Yamin  profesi mempunyai pengertian  seseorang yang

menekuni  pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur

berlandaskan  intelektualitas. 6 Jasin Muhammad yang dikutip  oleh Yunus  Namsa,

beliau  menjelaskan  bahwa profesi  adalah “suatu lapangan pekerjaan yang dalam

melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur  ilmiah, memiliki dedikasi

serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi  pada pelayanan  yang

ahli.  Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa  di dalam suatu pekerjaan

professional  diperlukan  teknik serta prosedur  yang bertumpu  pada landasan

intelektual  yang mengacu pada pelayanan yang ahli.7

Berdasarkan difenisi di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa profesi

adalah suatu pekerjaan  atau keahlian yang mensyaratkan  kompetensi intelektualitas,

sikap  dan keterampilan tertentu  yang diperoleh  melalui proses pendidikan secara

akademis.

Dengan demikian, Kunandar mengemukakan profesi guru  adalah  suatu

pekerjaan atau keahlian yang menyaratkan  kompetensi intelektualitas, sikap dan

keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis.

Dengan demikian, Kunandar  mengemukakan  profesi guru adalah keahlian

dan kewenangan khusus  dalam bidang pendidikan, pengajaran,  dan pelatihan  yang

ditekuni untuk menjadi  mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup  yang

5 Kunandar, Guru Profesional  implementasi  kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)  dan
persiapan menghadapi  sertifikasi guru,  PT Raja Grafindo persada,  2007, cet, 1 hlm. 45

6 Martinis Yamin, Profesionalisasi guru dan implementasi KTSP, Gaung Persada press, Jakarta,
2007, hlm. 29

7 M. Yunus  Namsa, Kiprah baru profesi guru  Indonesia  wawasan  metodologi  pengajaran
agama Islam, Pustaka Mapan, Jakarta, 2006, hlm. 46
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bersangkutan.  Guru sebagai profesi berarti  guru sebagai pekerjaan  yang

mensyaratkan  kompetensi (keahlian  dan kewenangan) dalam pendidikan dan

pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif  dan efesien

serta berhasil  guna.8

Adapun mengenai kata “professional”, Uzer  Usman memberikan suatu

kesimpulan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat professional memerlukan beberapa

bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari  dan kemudian diaplikasikan bagi

kepentingan umum. Kata professional  itu sendiri berasal dari kata sifat yang berarti

pencaharian dan sebagai kata  benda  yang berarti orang yang mempunyai keahlian

seperti guru, dokter,  hakim dan sebagainya.  Dengan kata lain, pekerjaan yang

bersifat  professional  adalah pekerjaan yang hanya dapat  dilakukan oleh mereka

yang khusus  dipersiapkan  untuk itu dan bukan pekerjaan  yang dilakukan oleh

mereka  yang karena tidak dapat memperoleh  pekerjaan lain. Dengan  bertitik tolak

pada pengertian ini, maka pengertian  guru professional adalah orang yang memiliki

kemampuan  dan keahlian  khusus  dalam bidang keguruan  sehingga ia mampu

melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru  dengan kemampuan yang maksimal.9

Secara sederhana kompetensi diartikan seperangkat kemampuan yang meliputi

pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan yang harus dimiliki dan dimiliki seseorang

dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerjaan

dan/jabatan yang disandangnya.10

8 Kunandar, Op.Cit., hlm. 46
9 M. Uzer Usman, Menjadi guru professional, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm. 14-

15
10 http://pengawas 20.wordpress.com/2017/05/28/pengertian-kompetensi-pengawas-sekolah/
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Menurut UUD 1945 No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Bab I Pasal I

ayat menyebabkan bahwa guru adalah pendidikan profesional dan tugas utamanya

adalah mendidik mengajar, membimbing,mengarahkan,melatih,menilai dan

mengasuh  peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidik formal,

pendidik dasar dan pendidikan menengah.11

Menurut Syafrudin  Nurdin  dan Gasyarudin  Usman  dalam bukunya  guru

profesional dan implementasinya  kurikulum mengatakan bahwa profesional adalah

bersangkutan  dengan profesi  yang memerlukan  kepandaian  khusus  untuk

menjalankannya  dan mengharuskan adanya pembayaran  untuk melakukannya.12

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah

merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu:

1. Kompetensi pedagogik yaitu merupakan 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; dan (g)
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya.

2. Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang: (a)
mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d) arif dan bijaksana; (e) berwibawa; (f)
berakhlak mulia; (g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (h)
mengevaluasi kinerja sendiri; dan (i) mengembangkan diri secara
berkelanjutan.

3. Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari
masyarakat untuk : (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) menggunakan
teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara
efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan,

11 Undang-undang guru dan dosen RI, No. 14 Tahun 2005, Jakarta, Citra Utama Media, Jakarta,
hlm. 81.

12 Syarifudin Nurdin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasinya
Kurikulum, Jakarta, Ciputat Press, hlm. 15
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orangtua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat
sekitar.

4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi
pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur,
dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi
ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep
antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam
kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks
global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Masalah utama pekerjaan profesi adalah implikasi dan konsekuensi jabatan

terhadap tugas dan tanggung-jawabnya. Tinggi rendahnya pengakuan profesional

bergantung kepada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh. Setiap guru harus

memahami fungsinya karena sangat besar pengaruhnya terhadap cara bertindak dan

berbuat dalam menunaikan tugasnya sehari-hari di sekolah dan di masyarakat.

Adapun kompetensi profesional tersebut meliputi :

a. Mampu menguasai bidang-bidang studi
b. Mampu mengelola program belajar mengajar
c. Mampu mengelola kelas
d. Mampu mengelola dan menggunakan media serta sumber belajar
e. Mampu menilai prestasi belajar mengajar
f. Memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan di

sekolah
g. Terampil memberikan bimbingan dan bantuan kepada siswa
h. Menguasai metode berfikir
i. Meningkatkan kemampuan dalam menjalankan profesinya
j. Memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan
k. Mampu menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran
l. Mampu memahami karakteristik siswa
m. Mampu menyelenggarakan administrasi di sekolah
n. Memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan
o. Berani mengambil keputusan
p. Memahami kurikulum dan perkembangannya
q. Mampu bekerja terencana dan terprogram
r. Mampu menggunakan waktu secara tepat.13

13 M. Uzer Utsman, Menjadi Guru Profesional, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm. 11
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Dari penjelasan diatas bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian guru

profesional, adalah orang yang memeiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam

bidang keguranan sehingga ia mampu melakakan tugas dan fungsi sebagai guru

dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain  guru profesioanal adalah orang

yang terdidik dan terlatih dengan baik , serta memiliki pengalaman yang kaya di

bidangnya

2. Kriteria Profesional guru

Menjadi seseorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang,  seperti yang

dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi  dan

menyampaikannya kepada peserta didik sudah cukup, hal ini belumlah dapat

dikategorikan  sebagai guru yang memiliki pekerjaan professional,  karena guru yang

professional, mereka harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan  khusus,

mencintai pekerjaan,  menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya.

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleksnya, maka

profesioanl guru ini memerlukan persyaratan khusus antara lain :

a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu

pengetahuan.

b. Menekannan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang

profesinya.

c. Menuntut adanya tingkat pendidik keguruan memadai.
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d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang

dilaksanakan.

e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Selain persyaratan tersebut, hal-hal persyaratan yang harus dipenuhi dalam

suatu keprofesian guru adalah :

a. Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Memiliki klien/objek layanan yang tetap seperti, dokter dengan pasiennya,

guru dengan muridnya.

c. Diakui oleh masyarakat karena memang dipekuk kasihnya dimasyarakat.

Dari penjelasan syarat-syarat tersebut jelaslah bahwa jabatan profesi harus

ditempuh melalui jenjang pendidikan yang khusus mempersiapkan jabatan itu.

Demikian pun dengan profesi guru seperti pendidikan guru sekolah (PGSD) IKIP dan

Fakultas Keguruan di luar lembaga IKIP.

Menurut Zuhairini dkk, bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang

guru adalah :

a. Mempunyai ijazah formal

b. Sehat jasmani dan rohani

c. Berakhlak yang baik.14

Mempunyai ijazah formal, yaitu seorang guru harus memiliki ijazah yang

selaras dengan jabatannya dimana guru wajib berasal dari pendidikan keguruan yang

dibuktikan dengan dimilikinya ijazah sebagai bukti formatlnya.

14 Zuhairini,dkk, Metode Khusus Pendidikan Agama, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hlm.33.
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Sehat jasmani dan rohani, juga merupakan syarat personal karena seorang

guru dituntut untuk menjalankan tugas dengan sempurna baik dari segi kegiatan fisik

maupun dari segi kerohanian yang dinyatakan keabsahannya oleh seorang dokter.

Selanjutnya berakhlak baik, bahwa guru dalam menjalankan tugasnya

dijadikan sebagai teladan yang akan menjadi landasan para peserta didik dapat

mengambil pelajaran dan keteladanan, oleh karenanya maka guru harus orang yang

berakhlak baik yang dinyatakan oleh kepolisian setempat. Di antara akhlak guru

tersebut adalah:

1) Mencintai jabatannya sebagai guru
2) Bersikap adil terhadap peserta didik
3) Berlaku sabar dan tenang
4) Guru harus berwibawa
5) Guru harus gembira
6) Guru harus bersifat manusiawi
7) Bekerjasama dengan guru lain
8) Bekerjasama dengan masyarakat.15

Guru adalah profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus. Sebagai

suatu profesi , maka harus memnuhi “Kriteria Profesional”.

a. Fisik

 Sehat jasmani dan rohani

 Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan/cemoohan

atau rasa dari anak didik.

b. Mental/Kepribadian

 Berkepribadian/berjiwa pancasila

15 Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.42-44.
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 Mampu menghayati GBHN

 Mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak

didik.

 Berbudi pekerti yang kuhur

 Berjiwa kreatif dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara

maksimal.

 Mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tanggung jawab yang

besar akan tugasnya.

 Mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi

 Bersifat terbuka, peka dan inofatif

 Menunjukan rasa cinta terhadap profesinya

 Ketaatannya akan disiplin

 Memiliki sense of humor

c. Keilmiahan atau pengetahuan

 Memahami ilmu yang data melandasi pembentukan pribadi

 Memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya

dalam tugasnya sebagai pendidik.

 Memahami ,menguasai,serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan

diajarkan.

 Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-biadang yang lain.
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 Mampu memecahkan persoalan secara sistematis terutama yang

berhubungan dengan bidang studi.

 Senang membaca buku –buku ilmiah

 Memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar.

d. Keterampilan

 Mampu berperan sebagai organisator belajar mengajar

 Mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan stuktural,

indisipliner,fungsional,behavion dan teknologi

 Mampu menyusun garis besar program pembelajaran (GBPP)

 Mampu memecahkan dan melaksanakan dan melaksanan teknik-teknik

mengajar yang biak dalam mencapai tujuan pendidikan.

 Memahami dan mampu melaksanakan kegiatan pendidikan luar sekolah.16

Selanjutnya menurut Suwarno bahwa seorang guru harus mempunyai “pribadi

yang kelak merupakan satuan dengan masyarakatnya atau individu yang berhasil

dengan baik dalam menyesuaikan diri dengan masyarakatnya.17

Seorang guru selain harus menguasai ilmu yang akan disampaikan, ia juga harus

mengetahui ilmu tentang bagaimana mengajar yang baik. Walaupun demikian S.

Nasution memberikan beberapa prinsip tentang guru yang baik :

1) Guru yang baik memahami dan menghormati peserta didik
2) Guru yang baik harus menghormati bahan pelajaran yang diberikan
3) Guru yang baik menyesuaikan metode mengajar dengan bahan pelajaran

16 Oemar Hamalik, Pendidik Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, Bumi
Akasara,Jakarta,2002,Hal.36-38

17 Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan, Aksara Baru, Bandung, 2002, hlm. 89.
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4) Guru yang baik menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan individu
5) Guru yang baik mengaktifkan murid dalam hal belajar
6) Guru yang baik memberi pengertian dan bukan hanya kata-kata belaka
7) Guru menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan peserta didik
8) Guru mempunyai tujuan tertentu dengan tiap pelajaran yang diberikannya
9) Guru jangan terikat oleh satu buku pelajaran (texbook)
10) Guru yang baik tidak hanya mengajar dalam arti menyampaikan pengetahuan

saja kepada murid melainkan senantiasa mengembangkan pribadi anak.18

Oemar Hamalik dalam bukunya proses belajar mengajar,  guru profesional

harus memiliki persyaratan, yang meliputi :

a. Memiliki bakat sebagai guru

b. Memiliki keahlian sebagai guru
c. Memiliki keahlian  yang baik dan terintegrasi
d. Memiliki mental yang sehat
e. Berbadan sehat
f. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
g. Guru adalah manusia berjiwa pancasila
h. Guru adalah seorang warga Negara yang baik.19

Kunandar  mengemukakan bahwa suatu pekerjaan professional  memerlukan

persyaratan  khusus, yakni :

(1) menuntu adanya keterampilan berdasarkan konsep  dan teori  ilmu

pengetahuan yang mendalam,

(2)  menekankan pada suatu keahlian  dalam bidang tertentu  sesuai dengan

bidang profesinya;

(3)  menuntut  adanya tingkat pendidikan yang memadai;

(4) adanya  kepekaan terhadap dampak  kemasyarakatan dari pekerjaan yang

dilaksanakannya;

18 Nasution, S., Didaktik Asas-asas Mengajar, Bumi Aksara Jakarta, 2005, hlm.8-13.
19 Martina Yamin, Op. Cit., hlm. 5-7
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(5) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. 20

Sedangkan Glickman (1981) menegaskan bahwa seseorang akan bekerja

secara profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (ability) dan

motivasi (Motivation) maksudnya adalah seseorang akan bekerja secara profesional

bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk

mengerjakan dengan sebaik-baiknya

Dari penjelasan di atas bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian guru

profesional. Adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam

bidang keguruan sehingga ia mampu melakukkan tugas dan fungsi sebagai guru

dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain guru profesional adalah orang

yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di

bidangnya.

Sebagaimana setiap profesi, seperti : Dokter, Arsitek, Notaries, Polisi dan

lain-lain. Mereka memiliki kode etik, begitu pula dengan guru. Meskipun sampai saat

ini belum memiliki pengertian yang sama tentang kode etik tersebut, akan tetapi

Udang-Udang Dasar Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 pasal 43 ayat 1 dan 2

menjelaskan sebagai berikut :”1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan

martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru

membentuk kode etik. 2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma

dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan”21.

20 Kunandar, Op. Cit., hlm. 47
21 Undang-Undang Guru dan Dosen dan UUD Sisdiknas, Op. Cit, h. 20
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Uraian dalam pasal 43 ayat 1 dan 2 tersebut menunjukan bahwa kode etik

suatuprofesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh

setiap anggota dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di

masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk tentang bagaimana

mereka melaksanakan profesinya dan larangan-lazimnya di laksanakan dalam sebuah

kongres organisasi profesi. Dan kode etik guru Republik Indonesia di tetapkan dalam

kongres Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai wadah atau organisasi

profesi guru di Indonesia.

Adapun kode etik guru Indonesia yang di tetapkan dalam kongres guru ke XV

1 tahun 1989 di Jakarta, yang di kutip E. Mulyosa, memedomani dasar-dasar sebagai

berikut :

a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia

Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.

b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.

c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peerta didik sebagai bahan

melakukkan bimbingan dan pembinaan.

d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang

berhasilnya proses belajar mengajar.

e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di

sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama

terhadap pendidikan.
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f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan

mutu dan martabat profesinya.

g. Guru memelihara hubungan seprofesi dan semangat kekeluargaan dan

kesetiakawanan sosial.

h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi

PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabadian.

i. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.”22

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kode etik guru

merupakan norma-norma yang harus di indahkan dan di amalkan dalam pergaulan

hidup sehari-hari di masyarakat agar terjaga martabat profesinya, terjaga dan

terpelihara kesejahteraanya dan untuk meninggalkan mutu profesi dan

pengabdiannya.

B. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan agama Islam

Masing-masing aspek ini akan dijabarkan lagi menjadi sub-sub bagian. Karena

sangat luasnya cakupan masing-masing aspek materi di maka biasanya materi

pendidikan dan pengajaran atau pembinaan Pendidikan agama Islam disesuaikan

dengan situasi dan kondisi dan dipilih bagian-bagian yang dianggap penting dan

sesuai dengan yang dibutuhkan.

Di samping itu, biasanya pembelajaran tentang baca tulis Al-Qur’an diberikan

terlebih dahulu dalam pembinaan Pendidikan agama Islam, karena kemampuan

22 Ibid, h. 47
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membaca Al-Qur’an merupakan dasar untuk dapat melaksanakan ibadah, khususnya

shalat.

Menurut Dr. Zakiah Daradjat  ruang lingkup pembelajaran Agama itu ada dua

belas, yaitu: keimanan, akhlak, ibadah, Fiqih, Ushul Fiqih, Qira’ah, Tafsir, Ilmu

Tafsir, Hadis, Ilmu Hadis, Tarikh Islam dan Tarikh Tasyri’.

Karena luasnya ruang lingkup materi pembelajaran Agama Islam ini, maka ini

hanya tepat untuk pebelajaran formal.

Berdasarkan uraian di atas, maka bagaimanapun ruang lingkup pembelajaran

Pendidikan agama Islam itu yang paling pokok adalah: akidah, syariah (ibadah) dan

akhlak. Setiap pembelajaran tidak lepas dari ketiga hal di atas.

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan agama Islam

Tujuan (goal) yang hendak dicapai dalam pembinaan Pendidikan agama Islam

mempunyai peranan yang sangat penting, karena dengan adanya tujuan ini, maka di

samping arah pembinaan yang hendak dicapai tidak kabur, juga program-program

pembinaan yang sudah direncanakan (planned) akan terarah kepada tujuan yang jelas.

Tujuan pembinaan pada dasarnya sama dengan tujuan pendidikan dan

pengajaran Pendidikan agama Islam. Hanya saja tujuan ini ada yang bersifat umum

dan ada juga yang bersifat khusus.

Dr. Zakiah Daradjat  mengatakan bahwa tujuan pengajaran, termasuk

pembinaan, harus berfungsi sebagai: Titik pusat perhatian dan pedoman dalam

melasanakan kegiatan pengajaran;
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a. Penentu arah kegiatan pengajaran;

b. Titik pusat perhatian dan pedoman dalam menyusun rencana kegiatan

pengajaran;

c. Bahan pokok yang akan dikembangkan dalam memperdalam dan

memperluas ruang lingkup pengajaran;

d. Pedoman untuk mencegah atau menghindari penyimpangan kegiatan”.

Tujuan umum pendidikan Pendidikan agama Islam, seperti diungkapkan oleh

Prof. Dr. H. Jalaluddin (2001: 90) “sesuai dengan hakikat penciptaan manusia, yaitu

agar manusia menjadi pengabdi Allah yang patuh dan setia”.

َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka

menyembah-Ku. (Surat Adz-Dzariyat, ayat 56).

Al-Syaibany, seperti dikutip oleh Jalaluddin di atas, mengatakan bahwa tujuan

pendidikan Islam adalah “untuk mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai

tingkat akhlak al-karimah”.

Menurut Dr. Zakiah Daradjat tujuan pendidikan Islam adalah “kepribadian

muslim, yaitu suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam”.23

Pada dasarnya metode pembinaan sama dengan   metode-metode yang

digunakan dalam pembelajaran dan pelatihan. Seperti  dikemukakan oleh Dr. Zakiah

23 Zakiah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam. Bumi Aksara,  Jakarta 1996, hlm 72
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Daradjat di atas, di antara metode-metode yang biasanya digunakan dalam

pembelajaran adalah: ceramah, diskusi, eksperimen, demonstrasi, pemberian tugas,

sosiodrama, drill (latihan), kerja kelompok, tanya jawab dan proyek.

3. Kurikulum Pendidikan agama Islam

Pada umumnya materi pembinaan Pendidikan agama Islam itu sama dengan

materi pendidikan dan pengajaran Pendidikan Agama Islam, yang secara garis

besarnya mencakup tiga aspek, yaitu: aqidah, syari’ah (ibadah) dan Ihsan (akhlak)

Tabel 4
Standar Kompetensi Pendidikan agama Islam SMP - MTs

Kelas:VII - VIII

Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al-Quran
1. Menerapkan hukum

bacaan “Al”
Syamsiyah  dan “Al”
Qamariyah

1.1 Menjelaskan hukum bacaan “Al”  Syamsiyah  dan
“Al” Qamariyah.

1.2 Membedakan hukum bacaan “Al”  Syamsiyah  dan
“Al” Qamariyah.

1.3 Menerapkan bacaan “Al”  Syamsiyah  dan “Al”
Qamariyah dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an
dengan benar.

Aqidah
2.   Meningkatkan

keimanan kepada
Allah Swt. melalui
pemahaman sifat-
sifat-Nya

2.1 Membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan
sifat-sifat Allah.

2.2 Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan
dengan sifat-sifat Allah Swt.

2.3 Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Swt.
2.4 Menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan

akan sifat-sifat Allah Swt.
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3.   Memahami Asmaul
Husna

3.1  Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Quran yang
berkaitan dengan 10 Asmaul Husna.

3.2  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna.

Akhlak
4.   Membiasakan

perilaku terpuji
4.1  Menjelaskan pengertian tawadhu, taat, qana’ah, dan

sabar.
4.2  Menampilkan contoh-contoh perilaku tawadhu, taat,

qana’ah, dan sabar.
4.3  Membiasakan perilaku tawadhu, taat, qana’ah, dan

sabar.

Fiqih
5.   Memahami

ketentuan-ketentuan
thaharah  (bersuci)

5.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan wudlu dan
tayammum.

5.2 Menjelaskan ketentuan-ketentuan mandi wajib.
5.3 Menjelaskan perbedaan hadas dan najis.

6.   Memahami tatacara
shalat.

6.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat wajib.
6.2 Mempraktikkan shalat wajib.

7.   Memahami tata cara
shalat jamaah dan
munfarid (sendiri)

7.1 Menjelaskan pengertian shalat jamaah dan munfarid
(sendiri).

7.2 Mempraktikkan shalat jamaah dan shalat munfarid
(sendiri).

Tarikh dan Kebudayaan
Islam
8.   Memahami sejarah

Nabi Muhammad
Saw.

8.1 Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw.
8.2 Menjelaskan misi Nabi Muhammad Saw. untuk

semua manusia dan bangsa.

Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
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Al-Quran
9.   Menerapkan hukum

bacaan nun mati/
tanwin  dan mim
mati.

9.1 Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin  dan
mim mati.

9.2 Membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin  dan
mim mati.

9.3Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin  dan
mim mati dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an
dengan benar.

Aqidah
10.  Meningkatkan

keimanan kepada
Malaikat

10.1  Menjelaskan arti beriman kepada Malaikat.
10.2  Menjelaskan  tugas-tugas Malaikat.

Akhlak
11.   Membiasakan

perilaku terpuji.
11.1 Menjelaskan arti kerja keras, tekun, ulet, dan teliti.
11.2 Menampilkan contoh perilaku kerja keras, tekun,

ulet, dan teliti.
11.3 Membiasakan perilaku kerja keras, tekun, ulet, dan

teliti.

Fiqih
12.  Memahami tatacara

shalat Jum’at
12.1  Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat Jum’at.
12.2  Mempraktikkan shalat Jum’at.

13. Memahami tatacara
shalat jama’ dan
qashar

13.1  Menjelaskan shalat jama’ dan qasar.
13.2  Mempraktikkan shalat jama’ dan qashar.

Tarikh dan Kebudayaan
Islam
14. Memahami sejarah

Nabi Muhammad
Saw.

14.1 Menjelaskan misi Nabi Muhammad Saw. untuk
menyempurnakan akhlak, membangun manusia
mulia dan bermanfaat.

14.2 Menjelaskan misi Nabi Muhammad Saw. sebagai
rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian,
kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat.

14.2 Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw. dan
para sahabat dalam menghadapi masyarakat
Makkah.

Kelas VIII
Semester 1
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al-Quran
1.   Menerapkan hukum

bacaaan Qalqalah
dan Ra.

1.1 Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra.
1.2 Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam

bacaan surat-surat Al-Quran dengan benar.

Aqidah
2.  Meningkatkan

keimanan kepada
Kitab-kitab Allah

2.1 Menjelaskan pengertian beriman kepada Kitab-kitab
Allah.

2.2 Menyebutkan nama-nama Kitab-kitab Allah yang
diturunkan kepada para Rasul.

2.3 Menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai
Kitab Allah.

Akhlak
3. Membiasakan perilaku

terpuji
3.1 Menjelaskan pengertian zuhud dan tawakal.
3.2 Menampilkan contoh perilaku zuhud dan tawakal.
3.3 Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam

kehidupan sehari-hari.

4. Menghindari perilaku
tercela

4.1 Menjelaskan pengertian ananiah, ghadhab, hasad,
ghibah, dan namimah.

4.2 Menyebutkan contoh-contoh perilaku ananiah,
ghadhab, hasad, ghibah, dan namimah.

4.3 Menghindari perilaku ananiah, ghadhab, hasad,
ghibah, dan namimah dalam kehidupan sehari-hari.

Fiqih
5. Mengenal tatacara

shalat sunnat
5.1 Menjelaskan ketentuan shalat sunnat rawatib.
5.2 Mempraktikkan shalat sunnat rawatib.

6. Memahami macam-
macam sujud

6.1 Menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi,
dan sujud tilawah.

6.2 Menjelaskan tatacara sujud syukur, sujud sahwi, dan
sujud tilawah.

6.3 Mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud
tilawah.
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7.  Memahami tatacara
puasa.

7.1 Menjelaskan ketentuan puasa wajib.
7.2 Mempraktikkan puasa wajib.
7.3 Menjelaskan ketentuan puasa sunnah Senin-Kamis,

Syawal, dan Arafah.
7.4 Mempraktikkan puasa sunnah Senin-Kamis, Syawal,

dan Arafah.
8. Memahami zakat 8.1 Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal.

8.2 Membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal.
8.3 Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat

fitrah dan zakat mal.
8.4 Mempraktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan akat

mal.

Tarikh dan Kebudayaan
Islam
9.   Memahami sejarah

Nabi Muhammad
Saw.

9.1 Menceritakan sejarah Nabi Muhammad Saw. dalam
membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi
dan perdagangan.

9.2 Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw. dan
para sahabat di Madinah.
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Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al-Quran
10. Menerapkan hukum

bacaaan Mad dan
Waqaf

10.1 Menjelaskan hukum bacaan Mad dan Waqaf.
10.2 Menunjukkan contoh hukum bacaan Mad dan

Waqaf dalam bacaan surat-surat Al-Quran.
10.3 mempraktikkan bacaan Mad dan Waqaf dalam

bacaan surat-surat Al-Quran.

Aqidah
11. Meningkatkan

keimanan kepada
Rasul Allah

11.1 Menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul
Allah.

11.2 Menyebutkan nama dan sifat-sifat Rasul Allah.
11.3 Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw.

Akhlak
12. Membiasakan

perilaku terpuji
12.1 Menjelaskan adab makan dan minum.
12.2 Menampilkan contoh adab makan dan minum.
12.3 Mempraktikkan adab makan dan minum dalam

kehidupan sehari-hari.

13. Menghindari perilaku
tercela.

13.1 Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan
munafik.

13.2 Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik.
13.3 Menghindari  perilaku pendendam dan munafik

dalam kehidupan sehari-hari.
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Fiqih
14. Memahami hukum

Islam  tentang hewan
sebagai sumber bahan
makanan

14.1 Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dan
haram dimakan.

14.2 Menghindari makanan yang bersumber dari
binatang yang diharamkan.

Tarikh dan Kebudayaan
Islam
15.  Memahami sejarah

dakwah Islam.
15.1 Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu

pengetahuan Islam sampai masa Abbasiyah.
15.2 Menyebutkan tokoh ilmuwan Muslim dan perannya

sampai masa daulah Abbasiyah.24

C. Prestasi Belajar

1. Pengertian prestasi belajar

Kata prestasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu “prestasi” dan “belajar”. Di

dalam kamus besar bahasa Indonesia,  yang dimaksud dengan prestasi adalah “hasil

yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya).25

Adapun belajar  menurut pengertian  secara psikologis  adalah merupakan

suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi

dengan lingkungannya dalam memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Perubahan-perubahan

tersebut akan  nyata  dalam seluruh aspek  tingkah laku.  Menurut Slameto

pengertian belajar dapat didefenisikan sebagai berikut : “Belajar ialah  suatu proses

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh  suatu perubahan tingkah laku

24 Departemen  Pendidikan Nasional, Kurikulum  Pendidikan Pendidikan agama Islam Untuk
SMP, Badan Standar  Nasional Pendidikan, 2006

25 Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 2002, hlm. 895
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yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil  pengalamannya  sendiri dalam interaksi

dengan lingkungannya.26

M. Ngalim Purwanto dalam buku psikologi pendidikan, mengemukakan

bahwa belajar  adalah “tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar

menyangkut  berbagai aspek kepribadian,  baik fisik maupun psikis,  seperti :

perubahan  dalam pengertian, pemecahan suatu masalah atau berfikir,  keterampilan,

kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap.27

Dalam rumusan H. Spears yang dikutip  oleh Dewa Ketut Sukardi

mengemukakan bahwa belajar itu mencakup  berbagai macam perbuatan mulai dari

mengamati, membaca, menurun, mencoba  sampai  mendengarkan untuk mencapai

suatu tujuan.28

Selanjutnya, defenisi belajar yang diungkapkan oleh Cronbach  di dalam

bukunya educational  psychology yang dikutip  oleh Sumardi Suryabrata

mengatakan bahwa :  belajar yang sebaik-baiknya  adalah dengan mengalami, dan

dalam mengalami itu si pelajar  mempergunakan pancainderannya.29

Berdasarkan  defenisi yang dikemukakan beberapa tokoh di atas,  maka

penulis  dapat mengambil  suatu kesimpulan, bahwa belajar adalah suatu proses

perubahan tingkah laku yang merupakan sebagai akibat  dari pengalaman belajar.

26 Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta,  2003,
hlm. 2

27 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003, hlm.
85

28 Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan penyuluhan belajar di sekolah, Usaha Nasional,
Surabaya, 2000, hlm. 17

29 Sumardi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2002, hlm.
231
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Sedangkan pengertian prestasi belajar  sebagaimana yang tercantum  dalam

kamus besar bahasa Indonesia adalah :”Penguasaan pengetahuan atau keterampilan

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

angka nilai  yang diberikan oleh guru.30

Prestasi belajar dapat bersifat  tetap dalam  sejarah kehidupan  manusia karena

sepanjang kehidupannya selalu mengejar prestasi  menurut bidang dan kemampuan

masing-masing. Prestasi belajar  dapat memberikan kepuasan  kepada orang yang

bersangkutan, khususnya  orang yang sedang menuntut ilmu di sekolah.

Prestasi belajar  meliputi  segenap  ranah  kejiwaan yang berubah  sebagai

akibat  dari pengalaman dan proses belajar peserta didikyang bersangkutan.  Prestasi

belajar  dapat dinilai dengan cara :

a. Penilaian formatif

Penilaian formatif  adalah kegiatan  yang bertujuan untuk  umpan balik

(feedback),  yang selanjutnya  hasil penilaian tersebut dapat digunakan

untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau sudah

dilakukan.

b. Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data

atau informasi sampai dimana penguasaan atau pencapaian belajar peserta

didik terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka

waktu tertentu.

30 Departemen pendidikan dan kebudayaan, Op. Cit., hlm. 895
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar

Kegiatan belajar dilakukan oleh setiap peserta didik, karena melalui belajar

mereka memperoleh pengalaman dari situasi yang dihadapinya. Dengan demikian

belajar berhubungan dengan perubahan dalam diri individu sebagai hasil

pengalamannya di lingkungan.

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik dapat

kita bedakan menjadi dua macam.

a. Faktor Internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau kondisi jasmani dan

rohani siswa, meliputi dua aspek yaitu :

1. Aspek Fisiologis

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat

kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi

semangat dan intensitas peserta didikdalam mengikuti pelajaran. Kondisi

organ tubuh yang lemah dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif)

sehingga materi yang dipelajarinyapun kurang atau tidak membekas.

2. Aspek Psikologis

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi

kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa. Namun, diantara faktor-

faktor rohaniah peserta didikyang pada umumnya dipandang lebih esensial itu

adalah sebagai berikut;
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a) Tingkat kecerdasan atau intelegensi peserta didik

Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik

untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan

dengan cara yang tepat. Jadi, intelegensi sebenarnya bukan persoalan otak

saja, melainkan juga kualitas organ-organ  tubuh lainnya.  Akan tetapi,

memang harus diakui  bahwa peran  otak dalam  hubungan dengan

intelegensi  manusia lebih  menonjol  dari pada peran organ-organ  tubuh

lainnya, lantara otak merupakan  “menara  pengontrol”  hampir seluruh

aktifitas manusia.

Tingkat kecerdasan  atau intelegensi (IQ) peserta didik tak dapat

diragukan lagi, sangat  menentukan tingkat keberhasilan belajar peserta

didik.  Ini bermakna, semakin tinggi kemampuan intelegensi  seorang

peserta didik maka semakin besar  peluangnya untuk memperoleh sukses.

b) Sikap peserta didik

Sikap adalah gejala  internal  yang berdimensi afektif  berupa

kecendrungan  untuk mereaksi  atau merespon  (response tendency)

dengan cara relatif tetap  terhadap objek, orang, barang dan sebagainya,

baik secara  positif  maupun negatif.31

Sikap  merupakan faktor psikologis  yang akan mempengaruhi belajar.

Dalam hal ini sikap yang akan menunjang belajar seseorang  ialah sikap

31 Muhibbin Syah, Psikologi  dengan pendekatan baru, Rosda Karya, Bandung, 2003, hlm.
135
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positif (menerima)  terhadap bahan  atau pelajaran  yang akan dipelajari,

terhadap guru  yang akan mengajar dan terhadap  lingkungan tempat

dimana  ia belajar seperti :  kondisi kelas,  teman-temanya, sarana

prasarana dan sebagainya.32

c) Bakat peserta didik

Secara  umum,  bakat adalah  kemampuan potensi  yang dimiliki

seseorang  untuk  mencapai  keberhasilan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian, sebetulnya  setiap orang  mempunyai bakat  dalam arti

berpotensi  untuk  mencapai  prestasi  sampai  ketingkat tertentu  sesuai

dengan kapasitas masing-masing. Jadi,  secara global  bakat mirip dengan

intelegensi. Itulah sebabnya seorang anak yang berintelegensi  sangat

cerdas  (superior)  atau cerdas luar biasa (very superior) disebut juga

sebagai fifter, yakni anak berbakat  intelektual.

d) Minat siswa.

Secara sederhana  minat (interest) berarti kecendrungan dan kegairahan

yang tinggi seseorang terhadap sesuatu.  Minat dapat  mempengaruhi

kualitas seseorang terhadap sesuatu.  Minat dapat mempengaruhi  kualitas

pencapaian hasil belajar peserta didikdalam bidang-bidang studi tertentu.33

32 Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, Pendoman Ilmu Jaya, Jakarta,2001, hlm.
33 Muhibbin Syah, Psikologi dengan pendekatan baru Op. Cit., hlm. 136
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b. Faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa), terdiri  dari faktor lingkungan dan

faktor instrumental sebagai berikut :

1) Faktor-faktor lingkungan

Faktor lingkungan peserta didik ini dapat dibagi menjadi dua  bagian yaitu :

faktor lingkungan  alam/ non sosial  dan faktor lingkungan sosial.

Yang termasuk faktor lingkungan non sosial/ alami ini ialah  seperti :

keadaan suhu, kelembaban udara,  waktu (pagi, siang, malam), tempat  letak

gedung  sekolah, dan sebagainya.

Faktor lingkungan sosial baik berwujud  manusia dan representasinya

termasuk  budayanya akan mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta

didik.

2) Faktor-faktor  instrumental

Faktor instrumental  ini terdiri dari gedung/ sarana fisik kelas, sarana/ alat

pengajaran, media pengajaran, guru dan kurikulum/ materi pelajaran  serta

strategi  belajar mengajar yang digunakan akan mempengaruhi  proses dan

hasil belajar peserta didik.34

Dari semua faktor di atas,  dalam penelitian  kali ini akan diarahkan  pada

faktor instrumental  yang di dalamnya guru professional  itu akan ditujukan.

Faktor-faktor  di atas saling mempengaruhi satu sama lain.  Misalnya :

seorang peserta didik yang conserving terhadap ilmu pengetahuan biasanya

cenderung mengambil pendekatan yang sederhana  dan tidak mendalam.  Sebaliknya

34 Alisuf  Sabri, Psikologi Pendidikan, hlm. 59-60
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seorang peserta didik yang memiliki kemampuan intelegensi  yang tinggi (faktor

internal)  dan mendapat  dorongan positif dari  orang tua atau gurunya (faktor

eksternal)  akan lebih memilih  pendekatan  belajar yang lebih mementingkan kualitas

hasil belajar.  Akibat pengaruh faktor-faktor  tersebut di atas muncul siswa-peserta

didikyang berprestasi  tinggi, rendah atau gagal sama sekali.

Dalam hal ini seorang guru  yang memiliki kompetensi yang baik dan

professional  diharapkan  mampu mengatisipasi  kemungkinan-kemungkinan muncul

peserta didik yang menunjukkan  gejala  kegagalan  dengan berusaha mengetahui

dan mengatasi faktor-faktor  yang menjadi penghambat proses belajar peserta didik.

3. Pengaruh professional guru terhadap prestasi belajar.

Dari penjelasan di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa yang menjadi

alasan adanya pengaruh  profesionalisme guru dengan prestasi belajar  peserta didik

dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam dua hal sebagai berikut :

1. Karena keberadaan guru dalam kelas adalah sebagai manajer bidang studi,

yaitu  orang yang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil

belajar di sekolah.

2. Karena guru  di sekolah  bertugas menentukan keberhasilan peserta didik,

oleh karena itu,  apabila peserta didik belum berhasil,  maka guru perlu

mengadakan remedial.

Untuk itu, guru yang mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi

hasil belajar adalah guru yang professional.


