
25 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A.  Kompetensi Guru 

A.1. Pengertian Kompetensi Guru  

Dalam bahasa Inggris terdapat minimal tiga istilah yang mengandung 

makna apa yang dimaksud dengan kompetensi, yakni : 

a. Competence (n) is being competent, ability (to the work) 

b. Competence (adj) refers to (person) having ability, power, 

authority, skill, knowledge, etc (to do what is needed) 

c. Competency in rational performance which satisfactoryly 

maats the objectives for a desired condition.1 

 

Definisi pertama menunjukan bahwa kompetensi itu pada dasarnya 

menunjukan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan sesautu 

pekerjaan. Definisi kedua menunjukkan lebih lanjut bahwa kompetensi itu 

pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang kompeten, 

yakni memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas (kewenangan), 

kemahiran (keterampilan), pengetahuan dan sebagainya untuk mengerjakan 

apa yang diperlukan. Kemudian definisi ketiga, lebih jauh lagi bahwa 

kompetensi adalah menunjukkan kepada tindakan (kinerja) rasional yang 

dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi 

(prasyarat) yang diharapkan.2 

“Kompetensi pada dasarnya merupakan seperangkat kemampuan 

standar yang diperlukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

secara maksimal”. 

                                                 
1 
Makmun, Abin Syamsuddin, Psikologi Pendidikan, (Bandung :PT Rosda Karya Remaja, 2001),1. 

2 
Ibid 
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Makna kompetensi dipandang sebagai pilar atas teras kinerja suatu 

profesi atau dalam konteks ini adalah kinerja para guru. Karakteristik 

kompetensi sebagai berikut:3 

a. Mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional, 

dalam arti ia harus memiliki visi dan misi yang jelas mengapa ia 

melakukan apa yang dilakukannya berdasarkan analisis kritis dan 

pertimbangan logis dalam membuat pilihan dan mengambil 

keputusan tentang apa yang dikerjakan.  

b. Menguasai perangkat pengetahuan (teori dan konsep, prinsip dan 

kaidah, hipotesis dan generalisasi, data dan informasi, dan 

sebagainya) tentang seluk-beluk apa yang menjadi bidang tugas 

pekerjaannya.  

c. Menguasai perangkat keterampilan (strategis dan taktik, metode 

dan teknik, prosedur dan mekanisme, sarana dan instrumen, dan 

sebagainya) tentang cara bagaimana dan dengan apa harus 

melakukan tugas pekerjannya.  

d. Memahami perangkat persyaratan ambang (basic standards) 

tentang ketentuan kelayakan normatif minimal kondisi dari proses 

yang dapat dapat ditoleransikan dan kriteria keberhasilan yang 

dapat diterima dari apa yang dilakukannya.  

e. Memiliki daya (motivasi) dan citra (aspirasi) unggulan dalam 

melakukan tugas pekerjaannya. Ia bukan sekedar puas dengan 

                                                 
3
 Ibid., 70 
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memadai persyaratan minimal, melainkan berusaha mencapai yang 

sebaik mungkin (profesiencies).  

f. Memiliki kewenangan (otoritas) yang memancar atas penguasaan 

perangkat komperensinya yang dalam batas tertentu dapat 

didemostrasikan (observable) dan teruji (measurable), sehingga 

memungkinkan memperoleh pengakuan pihak berwenang 

(certifiable).  

Di balik kinerja yang ditunjukkan dan teruji dalam melakukan sesuatu 

pekerjaan khas tertentu itu terdapat sejumlah unsur kemampuan yang 

menyimpang dan menunjangnya dan secara keseluruhan terstruktur 

merupakan suatu kesatuan terpadu yang dikonseptualisasikan pada enam 

komponen yaitu:4 

(a) performance component, (b) subject component, (c) profesional 

component, (d) proses component, (e) adjustment component, dan (f) 

attitudes component”.  

 

Dari keenam unsur yang membangun secara utuh suatu model 

perangkat kompetensi dalam suatu bidang keahlian atau koprofesian itu pada 

dasarnya dapat diidentifikasikan ke dalam dua gugus kompetensi, yaitu : (1) 

generic competencies (performance competencies), dan (2) enabling 

competencies.  

Gugus pertama disebut generic competencies, maksudnya bahwa 

perangkat kompetensi yang mesti ada pada suatu bidang pekerjaan profesional 

tertentu, karena justru dengan adanya perangkat kompetensi inilah dapat 

                                                 
4 
Opcit., 71 
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dibedakannya dari jenis dan atau bidang pekerjaan profesional lainnya. Jadi 

generic competencies guru. Rincian dan jumlah perangkat generic 

competencies” itu mustahil dapat menguasai “generic competencies”. 

 Gugus perangkat kompetensi pertama pada dasarnya akan diperoleh 

dan terbina serta tumbuh kembang melalui praktik pengalaman lapangan (field 

training) yang terstruktur dan terawasi (supervised) secara memadai dalam 

jangka waktu tertentu (sekitar 1-2 tahun). Tampak jelas, bahwa untuk 

memperoleh pengalaman lapangan seperti itu, hanya dimungkinkan setelah 

“enabling competencies” terselesaikan terlebih dahulu yang lazimnya 

dilakukan melalui program perkuliahan biasa.  

 

A.1.2. Profil Kompetensi Guru  

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab VII 

dan PP RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Kompetensi 

yang harus dimiliki guru mengajar di Sekolah Menengah Pertama adalah :  

a. Menguasai materi pembelajaran;  

b. Mampu menyusun perencanaan kegiatan pembelajaran; 

c. Mampu menyusun dan melaksanakan evaluasi kegiatan 

pembelajaran;  

d. Mampu menyajikan  materi pembelajaran dalam kegiatan 

pembelajaran;  

e. Menguasai metode pembelajaran;  

f. Menguasai manajemen kelas;  

g. Mampu menggunakan media/alat peraga pembelajaran; 
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h. Memahami kurikulum dan mampu program pembelajaran yang 

mengacu pada kurikulum;  

i. Merencanakan  dan melaksanakan bimbingan terhadap peserta 

didik;  

j. Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan ijazah 

(legalitas formal);  

k. Sekurang-kurangnya lulusan D III dan PGSMP.  

Kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang 

diperoleh melalui pendidikan. kompetensi guru menunjukkan performance 

dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi tentang kompetensi guru.  

Jadi pada dasarnya kompetensi dapat diaktualisasikan dalam bentuk 

tampilan prestasi kerja atau kinerja guru dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya. Kompetensi di pandang sebagai pilar atau data kinerja dari 

sesuatu profesi, hal ini mengandung implikasi bahwa seorang profesional yang 

kompeten harus dapat menunjukkan karakteristik yang utama antara lain: 

a. Mampu mengajarkan sesuatu secara rasional; 

b. Menguasai perangkat pengetahuan (teori dan konsep, prinsip dan 

kaidah hipotesisi dan generalisasi, data dan informasi) tentang 

seluk beluk apa yang menjadi tugas pekerjaannya; 

c. Menguasai perangkat keterampilan (strategi dan taktik, metode dan 

teknik prosedur dan mekanisme, sasaran dan instrumen) tentang 

cara bagaimana dan dengan apa harus melakukan tugas 

pekerjaannya; 
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d. Memahamoi perangkat persyaratan ambang (basisi standars) 

tentang ketentuan kelayakan normatif minimal kondisi dari proses 

yang dapat ditoleransi dan kriteria keberhasilan yang dapat 

diterima dari apa yang dilakukannya, (the minimal acceptable 

performances);  

e. Memiliki daya (motivasi) dan citra (aspirasi) unggulan dalam 

melakukan tugas pekerjaannya;  

f. Memiliki kewenangan (otoritas) yang memancar atas penguasaan 

perangkat kompetensinya yang dalam batas tertentu dapat 

didemonstrasikan (observeble) dan teruji (measurment) sehingga 

memungkinkan memperoleh pengakuan pihak berwenang 

(certifiable).  

Kompetensi yang termasuk ke dalam profil standar kompetensi guru 

antara lain:5  

a. Penguasaan bidang studi/mata pelajaran, menyangkut kemampuan 

guru dalam: (1) menguasai kurikulum yang berlaku serta 

pendalaman terhadap disiplin ilmu yang menjadi tugas pokoknya, 

(2) mengajar dengan memperhatikan karakteristik ilmu yang 

dikuasainya, (3) memilih bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum, 

(4) memilih strategi pembelajaran agar siswa dapat menyerap ilmu 

yang diajarkannya; 

                                                 
5 Saud, Husnan dan Hadjarahman, Manajemen Personalia. (Jakarta: PT. Gramedia  Pustaka 

Utama, 1986), 21. 
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b. Pemahaman terhadap peserta didik menyangkut kemampuan guru 

dalam aspek fisik dan psikologik peserta didik sesuai dengan 

tingkat perkembangannya; 

c. Penguasaan pembelajaran yang mendidik, menyangkut upaya guru 

dalam melakukan proses belajar mengajar yang mengarah kepada 

pendewasaan peserta didik secara proporsional;  

d. Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan, menyangkut 

upaya guru dalam meningkatkan kapasitas diri (capability 

building) untuk mampu berkompetisi dengan yang lain di era 

persaingan yang demikian ketat.  

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 

2 Tahun 1989 dapat dirumuskan bahwa kompetensi guru adalah sebagai 

berikut:  

a. Kompetensi kepribadian, meliputi:  

1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2) Memiliki akhlak terpuji yang diperlukan untuk kepentingan    

      pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran; 

3) Disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai guru; 

4) Berfikir alternatif dan terbuka; 

5) Peka terhadap perubahan dan pembaharuan; 

6) Berwibawa di hadapan siswa dan mitra pendidikan lainnya; 

7) Mencintai tugas / profesi sebagai guru.  

b. Kompetensi profesional, meliputi:  
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1) Menguasai bahan mata pelajaran yang dibinanya dan bahan lain 

yang berkaitan dengan mata pelajarannya tersebut; 

a) Menguasai landasan kependidikan, 

b) Menguasai kurikulum yang berlaku,  

c) Memahami isi buku-buku teks mata pelajaran yang 

dibinanya, 

d) Menguasai bahan pendalaman, pengayaan, atau aplikasi 

mata pelajaran.  

2) Merencanakan program pengajar; 

a) Membuat prohram tahunan,  

b) Membuat program semester, 

c) Membuat analisa materi pelajaran, 

d) Membuat persiapan mengajar, 

e) Membuat rencana pengajaran. 

3) Mengelola kelas: 

a) Mengatur tata ruang (setting) kelas,  

b) Meminimalisir atau mengantisipasi adanya gangguan saat 

proses belajar mengajar,  

c) Menggunakan prosedur pengelolaan kelas bersifat kuratif,  

d) Mengenal karakteristik perilaku kelas, 

e) Menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk 

terlaksananya proses belajar mengajar yang baik dan 

lancar. 
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4) Melaksanakan proses belajar mengajar: 

a) Memiliki keterampilan dalam membuka dan menutup 

pelajaran,  

b) Memiliki keterampilan dalam menjelaskan atau 

menerangkan materi pelajaran, 

c) Memiliki keterampilan dalam bertanya,  

d) Memiliki keterampilan dalam mengadakan variasi (gaya, 

bahan, media, pola interaksi, dan kegiatan siswa),  

e) Memiliki keterampilan dalam memberikan penguatan atas 

perilaku dan prestasi siswa, 

f) Memiliki keterampilan dalam membimbing diskusi, 

g) Memiliki keterampilan dalam menggunakan berbagai 

faslitas yang ada untuk kepentingan efektivitas dan 

mengajar,  

h) Memiliki keterampilan dalam mengajar perorangan, 

kelompok kelas,  

i) Memiliki keterampilan dalam memadukan berbagai 

metode pengajaran. 

5)  Mampu menilai evaluasi prestasi belajar siswa : 

a) Ulangan harian,  

b) Ulangan semester, 

c) Ujian Akhir Nasional, 

6) Mampu menilai proses belajar mengajar.  
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7) Mampu menyelenggarakan program bimbingan dan  

penyuluhan. 

a) Terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar  

b) Terhadap siswa yang berbakat. 

8) Mampu menyelenggarakan penelitian sederhana untuk 

kepentingan pengajaran. 

a) Melaksanakan penelitian. 

b) Membuat laporan hasil penelitian. 

c. Kompetensi sosial : 

1)   Memeiliki kemampuan berkomunikasi efektif dengan 

siswa. 

2)  Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan sesama 

mitra  pendidikan yang ada di dalam atau di luar sekolah. 

 

A.2. Media Pembelajaran Infokus/Proyektor 

A.2.1.    Pengertian Media  

Media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang secara harfiah 

berarti perantara. Media dipahami secara garis besar adalah orang, bahan, 

peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang membuat siswa 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.6 

Media adalah penyebab atau alat  yang turut campur tangan dalam dua 

pihak. Selain itu, media dapat pula mencerminkan pengertian bahwa setiap 

sistem pengajaran yang melakukan pesan mediasi. Mulai dari guru sampai 

                                                 
6 
Gagne, et al, Priciple of Intructional Design. (Florida: Hotlad Winston, 1970), 163 
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pada peralatan yang paling canggih dapat disebut media. Dengan kata lain 

media dapat diartikan sebagai alat penyampaian pesan-pesan pengajaran.7 

Sementara pendapat lain mengatakan Media adalah berbagai jenis 

kompunen dalam lingkungan siswa yang dapat merangangnya untuk belajar. 

Media  dalam proses pembelajaran memiliki dua peranan, yaitu : (1) Media 

sebagai alat bantu mengajar, (2) Media sebagai sumber yang  digunakan 

sendiri oleh  siswa secara mandiri. Media yang dipakai sebagai alat mengajar 

disebut dependent media, karena posisi media disini sebagai alat bantu maka 

keefektifan menggunakan Media Pembelajaran yang digunakan sangat 

tergantung pada kemampuan guru. Sedangkan media yang digunakan siswa 

secara mandiri  disebut juga independent media. Independent media dirancang 

sedemikian rupoa dan sistematis agar dapat menyalurkan informasi secara 

terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
8
 

Selain pengertian di atas ada juga berpendapat Media Pembelajaran 

meliputi prangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Hardware 

adalah alat-alat yang dapat mengantarkan pesan seperti overhead projection, 

radia, televisi dan sebagainya atau bahan belajar seperti film, internet, bahan 

cetakan, transpormasi dan sebagainya. Hardware adalah : 9 

“The materials and equipment wich store for tranmission intructional 

stimuli or content”. 

 

                                                 
7
Andi Field Discovering Statistics Using SPSS. For Windows Adverced Fechniques for The  

Beginner. (London: SAGE Publications.2000), 234 
8 

Sadiman dkk., Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan. Pemanfaatannya. (Jakarta: 

PT.Raya Grafindo Persada), 2009 
9
 Gagne, et al, Priciple of Intructional Design. (Florida: Hotlad Winston, 1970), 284. 
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Kemudian yang dimaksud software adalah isi program yang 

mengandung pesan seperti informasi yang  terdapat pada transformasi  atau  

buku dan bahan cetakan lainnya, situs website atau internet, cerita yang 

terkandung  dalam film atau materi yang disuguhkan dan dalam bentuk bagan, 

grafik, diagram  dan sebagainya. 

Proses pembelajaran  merupakan proses komunikasi antara pengajar 

(komunikator), kurikulum/bahan ajar (pesan) dan pembelajar (komunikan). 

Guru sebagai komunikator adalah orang yang langsung bertanggung jawab 

dalam kegiatan proses belajar mengajar. Tugas mengajar guru tidak hanya 

sebagai penyampai materi atau pokok bahasan saja, karena guru merupakan 

ujung tombak  dalam keberhasilan mencapai mutu dan tujuan pembelajaran. 

Dengan demikian sikap guru dituntut memiliki berbagai macam kemampuan 

yang  dibutuhkan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar tersebut, 

termasuk kemampuan menentukan dan memilih media yang cocok dan dapat 

menunjang partisipasi tujuan belajar yang telah ditetapkan. 

Media Pembelajaran merupakan salah satu komponen proses belajar 

mengajar yang memiliki peranan sangat penting dalam menunjang 

keberhasilan proses belajar mengajar, selain itu penggunakan Media 

Pembelajaran juga dapat memberi rangsangan bagi siswa untuk terjadinya 

proses belajar.10 

“Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, 

                                                 
10

 Miarso,Yusufhadi, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 458 
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perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali”. 

 

Media Pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi atau pesan pembelajaran agar tercapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurkulum sekolah. Melalui 

penggunakan media kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, karena manfaat 

media dalam pembelajaran tidak hanya  sekedar alat bantu melainkan 

pembawa pesan dari pada yang disampaikan oleh guru kepada siswa  yang 

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Media 

Pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan  peran 

serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses pendorong terjadinya proses 

belajar yang efektif dan efisien. Sedangkan pada proses pembelajaran guru 

harus mempunyai keahlian dalam menggunakan berbagai media 

pembelajaran, terutama media yang digunakan dalam proses mengajarnya, 

sehingga materi ataupun pesan yang disampaikan  akan tersalur dengan baik 

pula. 

 

A.2.2. Pengertian Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai 

untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, 
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majalah, dan sebagainya.11 Media Pembelajaran diartikan sebagai semua 

benda yang menjadi perantara terjadinya proses belajar, dapat berwujud 

sebagai perangkat keras maupun perangkat lunak.  Media Pembelajaran 

adalah: 

“Segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan 

dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang 

kondusif di mana penerimaannya dapat melakukan proses belajar 

secara efisien dan efektif”.12 

 

Dari berbagai definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Media 

Pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai media 

komunikasi antara pendidik dengan peserta didik agar tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif, baik dengan perangat keras ataupun perangkat lunak. 

 

A.2.3.   Fungsi Media Pembelajaran  

Mata pelajaran adalah salah satu yang mempelajari keadaan atau 

tingkah laku manusia di mana terkadang apa yang disampaikan pendidik dan 

di dengar oleh peserta didik tidak terjadi dalam kehidupan kesehariannya. 

Sehingga terkadang peserta didik mengalami kesulitan untuk memahaminya. 

Objek yang dipelajari dalam mata pelajaran adalah pikiran yang sifatnya 

abstrak. Tingkat keabstrakan pesan akan semakin tinggi ketika pesan itu 

dituangkan ke dalam lambang-lambang seperti bagan, grafik, atau kata. Oleh 

karena itu, untuk mengurangi resiko kesulitan belajar yang dialami peserta 

didik dan mempermudah peserta didik dalam menguasai dan memahami 

                                                 
11

 Pujiati, Penggunaan Alat Peraga Dalam Pembelajaran Matematika SMP, (Yogyakarta: 

PPPPTK Matematika, 2004), 3 
12   

Ibid., 7 
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konsep-konsep maka diperlukan alat bantu atau media dalam pembelajaran. 

Media Pembelajaran berfungsi untuk menurunkan keabstrakan konsep agar 

siswa dapat menangkap dan memahami arti konsep tersebut.
13 

 

Fungsi Media Pembelajaran yaitu : 

1.  Fungsi Media Pembelajaran sebagai Sumber Belajar 

Secara teknis, Media Pembelajaran berfungsi sebagai sumber 

belajar. Dalam kalimat „sumber belajar‟ ini tersirat makna keaktifan, yakni 

sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain. 

2.      Fungsi Semantik 

Fungsi semantik yakni kemampuan media dlam menambah 

perbendaharaan kata (simbol verbal) yang makna atau maksudnya benr-

benar dipahami anak didik (tidak verbalistik). 

3.      Fungsi Manipultatif 

Media memiliki dua kemampuan, yakni mengatasi batas-batas ruang dan 

waktu dan mengatasi inderawi. 

4.      Fungsi Psikologis 

a)      Fungsi atensi 

b)      Fungsi afektif 

c)      Fungsi kognitif 

d)     Fungsi imajinatif 

e)      Fungsi motivasi 

5.      Fungsi Sosio-kultural 

                                                 
13 

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 11-12 
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Yakni mengatasi hambatan sosio-kultural antarpeserta komunikasi 

pembalajaran.14  

 

A.2.4.    Pemanfaatan Multimedia dalam Pembelajaran 

Multimedia digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang bersifat 

toeritis digunakan dalam pembelajaran klasikal. Media ini cukup efektif sebab 

menggunakan multimedia projektor (LCD/Viewer) yang memiliki jangkauan 

pancar cukup besar. 

Ada beberapa kelebihan dari multimedia presentasi ini, yakni:15 

1. Mampu menampilkan objek-objek yang sebenarnya tidak ada 

secara fisik atau diistilahkan dengan imagery. 

2. Memiliki kemampuan dalam menggabungkan semua unsur media 

seperti teks, video, animasi, grafik, dan sound menjadi satu 

kesatuan penyajian yang terintegrasi. 

3. Memiliki kemampuan mengakomodasi peserta didik sesuai dengan 

modalitas belajarnya, terutama bagi mereka yang memiliki tipe 

visual, auditif, kinestetik atau yang lainnya. 

4. Mampu mengembangkan materi pembelajaran terutama membaca 

dan mendengarkan secara mudah. 

Secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan 

sebagai berikut :16 

                                                 
14 

Yusufhadi  Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 37 
15 

Ibid, 150 
16 

Opcit., 17-18 
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1. Memperjelas penyampaian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti misalnya: 

a. Objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film 

bingkai, film, atau model. 

b. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film, 

atau gambar. 

c. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu dengan 

timelipse atau high-speed photography. 

d. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi 

lewat rekaman film, video, film bingkai. Foto maupun secara verbal. 

e. Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan 

dengan model, diagram, dan lain-lain, dan 

f. Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-

lain) dapat divisualisaikan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, 

dan lain-lain. 

3.     Penggunaan media pendidikan secara tepat dan variasi dapat mengatasi 

sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk: 

a. Menimbulkan gairah belajar; 

b. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik 

dengan lingkungan dan kenyataan; 

c. Memungkinkan anak belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan 

minatnya. 
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4.      Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan 

dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi 

pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak 

mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri. Hal ini 

akan lebih sulit bila latar belakang lingkungan guru dengan siswa berbeda. 

Masalah ini dapat diatasi dengan media pendidikan, yaitu dengan 

kemampuannya dalam : 

a.     Memberikan perangsang yang sama; 

b.     Mempersamakan pengalaman; 

c.      Menimbulkan persepsi yang sama. 

 

A.2.5.  Klasifikasi Media Pembelajaran 

Jenis media yang berkembang saat ini disesuaikan dengan 

kebutuhannya, ada media yang sengaja  dirancang secara khusus untuk proses 

pembelajaran atau media yang memang sudah ada namun dapat berguna 

dalam proses pembelajaran. Jenis pembelajaran, yaitu;17 

1. Media penyaji, yaitu media yang mampu menyajikan informasi 

yang terdiri dari 7 (tujuh) kelompok, yaitu: 

a) Garfis, atau bahan cetak, dan gambar diam, ketiganya 

dikelompokkan  menjadi satu karena memakai bentuk 

penyajian yang sama yaitu visual diam, dan semuanya 

meragakan pesan yang disampaikan secara langsung. 

                                                 
17 

Yusufhadi  Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, 464 
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b) Media proyeksi diam, kelompok ini meliputi film bingkai 

(slides), film rangkai (filmstrip), dan transparansi. Informasi 

yang disampaikan, yaitu berupa gambar, cetakan, dan grafis 

garis. 

c) Media audio, hanya menyalurkan dalam bentuk bunyi. Meliputi 

kaset, piringan hitam, radio, dan  telepon. 

d) Audio ditambah dengan visual diam, salah satu bentuk yang 

lazim dari media ini adalah  film rangkai suara. 

e) Gambar hidup (film), adalah media yang dapat menyampiakan 

lima macam informasi: gambar, garis, simbol, suara dan 

gerakan. 

f) Televisi, penyajiannya adalah serupa dengan film tetapi 

menggunakan proses elektronis dalam merekam, menyalurkan  

dan memperagakan gambar. Terdiri dari televisi untuk siaran, 

televisi siaran terbatas, dan papan tulis jarak jauh. 

g) Multimedia, merupakan bahan belajar yang membentuk satu 

unit atau yang terpadu, dan yang dikombinasikan atau 

“dipaketkan” dalam bentuk modul dan disebut sebagai “kit”, 

yang dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri atau 

berkelompok tanpa harus didampingi oleh para guru. 

2. Media objek, yaitu media yang mengandung informasi yang terdiri 

dari: 
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a) Objek yang sebenarnya, terdiri dari objek alami dan objek-

objekan buatan. 

b) Objek pengganti, yaitu benda-benda yang dibuat  untuk 

mewakili atau menggantikan “benda-benda yag sebenarnya”.  

3. Media interaktif, yaitu  media yang memungkinkan untuk  

berinteraksi. 

 

A.2.6.  Prosedur Pemilihan Media Pembelajaran 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam  kegiatan proses 

belajar mengajar. Oleh karena itu, guru merupakan ujung tombak dalam 

keberhasilan  mencapai tujuan tujuan pembelajaran. Dengan demikian sikap 

guru dituntut memiliki berbagai macam kemampuan yang dibutuhkan dalam 

pengelolaan kegiatan belajar mengajar tersebut, termasuk kemampuan  

menentukan dan memilih media yang cocok dan dapat menunjang partisipasi 

tujuan belajar yang ditetapkan. 

Memilih media untuk kegiatan pembelajaran, yang perlu 

memperhatikan  beberapa prinsip di bawah ini.18 

1. Pemilihan media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Apakah terjadi tersebut bersifat kognitif, apektif atau fisikomotor. 

Perlu diingat tidak ada satupun media yang dapat dipakai cocok 

untuk semua tujuan. Setiap media mempunyai karakter tertentu 

yang harus dijadikan bahan  pertimbangan pemakaiannya.   

                                                 
18 

Ibid., 52 
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2. Pemilihan media,  harus didasarkan kepada landasan teori. Artinya 

pemilihan media tertentu bukan didasarkan kepada kesenangan 

guru atau sekedar selingan atau hiburan. 

3. Pemilihan media harus disesuaikan dengan karakteristik  siswa. 

Ada media yang cocok untuk sekelompok siswa namun untuk 

siswa yang lain. Misalkan seorang guru tidak akan efektif 

menggunakan film, walaupun media ini dipandang baik dan 

modern, apabila akan mengajar sekelompok siswa yang kurang 

sehat alat indera penglihatannya. Demikian juga penggunaan media 

audio untuk siswa yang tuli, setiap pemilihan media, perlu di 

pahami terlebih dahulu. Siapa yang akan belajar. Selain itu juga  

perlu diperhatikan apakah media tersebut sesuai dengan persiapan 

awal, budaya, maupun kebiasaan siswa. 

4. Pemilihan media harus sesuai dengan gaya belajar siswa serta gaya 

kemampuan guru. Oleh karena itu setiap guru perlu memahami 

karakteristik serta prosedur penggunaan media yang dipilih.  

Kurang memehami penggunaan media tertentu, bukan dapat 

meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan, melainkan sedikitnya 

dapat mengganggu proses belajar mengajar. 

5. Pemilihan media harus sesuai dengan kondisi lingkungan atau 

fasilitas dan waktu yang tersedia untuk kebutuhan belajar 

mengajar. Bagaimanapun bagus dan  cocoknya suatu media yang 
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digunakan namun akan kurang efektif apabila tidak sesuai dengan 

waktu yang tersedia dan fasilitas yang ada. 

Dalam mempersiapkan media harus dikaitkan dengan: (1) kompetensi 

dasar, (2) strategi pembelajaran, (3) sistem evaluasi yang digunakan. Prinsip 

pemilihan media: (1) Tujuan pemilihan, (2) karaktersitik media, (3) alternatif 

pilihan. Faktor yang perlu diperhatikan (1) Objektivitas, (2) program 

pengajaran, (3) sasaran program (siswa), (4) situasi dan kondisi, (5) kualitas 

teknis, (6) keefektifan  dan efisiensi pemilihan. Kriteria pemilihan meliputi:19 

1) Topik menarik bagi  siswa. 

2) Materi dalam media penting bagi siswa. 

3) Relevan dengan kurikulum yang ada. 

4)  Apakah materinya otentik dan aktual. 

5)  Apakah fakta ataupun konsepnya benar. 

6) Format sistematis dan logis. 

7) Objektif  orientasi kebutuhan siswa. 

8) Narasi, gambar, efek, warna dan sebagainya memenuhi sytarat 

kualitas. 

9) Bahasa, simbul dan ilustrasi cukup besar. 

10) Sudah teruji daya dukungannya. 

 

 

 

                                                 
19 

Opcit.,57 
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A.2.7. Konsep Dasar Media Aplikasi Power Point      

A.2.7.1.  Pengertian Perangkat Lunak (Software) 

Bentuk paling primitif dari perangkat lunak, yaitu menggunakan 

aljabar Boolen, yang dipresentasikan sebagai binary digit (bit), yaitu: 1 

(benar/on) atau 0 (salah/off), kemudian disederhanakan dengan 

pengelompokan bit tersebut menjadi nible (4 bit), byte (8 bit), Word (2 byte), 

dan double word (32 bit), selanjutnya kelompok-kelompok bit ini disusun ke 

dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmetika, 

operasi logika, dan bentuk bit ini diubah menjadi kode-kode yang dikenal 

sebagai assembler, sebagai bahasa pemograman”.20       

Saat ini pembuatan perangkat lunak sudah menjadi suatu proses 

produksi  yang sangat kompleks, dengan urutan proses yang panjang dengan 

melibatkan puluhan bahkan ratusan orang dalam pembuatannya. 

 Dalam Wikipedia.net dikatakan bahwa perangkat lunak atau software 

merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh 

komputer yang berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu 

perintah. 

Menurut  distribusinya perangkat lunak ini dibedakan menjadi 

beberapa macam, yaitu software berbayar, software grafis atau free (freeware, 

free software, shareware, dan adware). 

                                                 
20 

A.M
 
Sardiman , Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: C.V. Rajawali,  Cet. Ke-12,   

2001), 2. 
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a.  Software berbayar  merupakan perangkat lunak yang didistrubusikan untuk 

tujuan komersil, setiap pengguna yang ingin menggunakan atau 

mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada 

pihak  yang mendistribusikannya, pengguna yang menggunakan software 

berbayar umumnya tidak diijinkan untuk menyebarluaskan software 

tersebut secara bebas tanpa ijin ada penerbitnya. Contoh software terbayar 

ini misalnya adalah sistem microsoft windows, microsoft  office, adobe 

photo shop, dan lain-lain.  

b. Freeware (software gratis) merupakan perangkat lunak komputer berhak 

cipta yang  yang gratis beda dengan digunakan tanpa batas waktu, berbeda 

dengan software yang mewajibkan penggunanya membayar (misalnya 

setelah jangka waktu percobaan tertentu atau memperoleh fungsi 

tambahan). Para pengembang perangkat gratis seringkali membuat 

perangkat gratis freeware „untuk disumbangkan kepada komunitas‟, 

namun juga tetap ingin mempertahankan hak mereka sebagai pengembang 

dan memiliki kontrol terhadap pengembangan selanjutnya. Freeware juga 

didefinisikan sebagai program apapun yang didistribusikan gratis, tanpa 

biaya tambahan. Sebuah contoh utama adalah suite browser dan mail 

client dan Mozilla News, juga didistribusikan di bawah GPL (free 

software). 

c.  Freeware lebih mengarah kepada bebas pengguna tetapi tidak selalu gratis 

biasa diartikan sebagai open source. 
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d. Shareware adalah program terbatas didistribusikan baik sebagai  demontrasi 

atau versi evaluasi dengan fitur atau fungsi terbatas atau dengan 

menggunakan batas waktu yang ditetapkan misalnya 30 hari. Dengan 

demikian, memberi pengguna kesempatan untuk menguji produk sebelum 

membeli dan kemudian membeli versi lengkap dari program. Sebuah 

contoh yang sangat jelas dari tipe ini adalah perangkat lunak anti virus, 

perusahaan-perusahaan ini biasanya memudahlan pelepasan produk-

produk evaluasi yang berlaku untuk jumlah hari tertentu. Setelah melewati 

maksimum, program akan berhenti bekerja dan anda perlu membeli 

produk jika anda tetap ingin menggunakannya.21 

Dari berbagai pengertian di atas dapat dsimpulkan bahwa perangkat 

lunak (software)  adalah sekumpulan data atau program yang disimpan secara 

digital termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi 

yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain perangkat lunak 

bisa diartikan sebagai sistem komputer yang tidak terwujud.  

 

A.2.7.2. Klasifikasi Perangkat Lunak 

Perangkat lunak secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: perangkat 

lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Di bawah ini terdapat klasifikasi 

perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem terbagi menjadi 3 (tiga) 

macam, yaitu: 

                                                 
21

 Http://Www.Dwheeler.Com/Off fs why. html 

http://www.dwheeler.com/off


50 

 

a. Bahasa pemograman: merupakan perangkap lunak yang bertugas 

mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia  ke 

dalam format yang dapat dijalankan komputer, contoh bahasa 

pemograman diantaranya: BASIC, COBOL, Pascal, C++, FORTRAN. 

b. Sistem operasi: saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah 

yang mengatur seluruh proses, menterjemahkan masukan mengatur proses 

internal, memanajemen penggunaan memori, dan  memberikan 

pengeluaran ke peralatan yang bersesuaian, contoh sistem operasi: DOS, 

Unix, Windows, IMB OS/2, Apple‟s system 7. 

c. Utility merupakan sebuah program software komputer yang digunakan  

membantu program dalam memelihara dan melindungi suatu software, 

contoh utility adalah Norton Utility.22 

Berbeda dengan perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi 

merupakan suatu subkelas perangkat lunak komputer langsung untuk 

melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna biasanya dibandingkan 

dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan 

komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk 

mengerjakan tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh perangkat lunak 

aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. 

 Beberapa aplikasi  yang digabung bersama menjadi suatu paket 

kadang disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi (application suite). 

Contohkan Microsoft Office (MS Word, MS Exel, MS Power Point ) dan 

                                                 
22 

Http://Www.Kiprah.Tekkomdiknad.Net/Berita/Teknologi4.Html. 

 

http://www.kiprah.tekkomdiknad.net/berita/teknologi4.htm
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Open Office.org, yang  memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna 

untuk menggunakan  dan mempelajari tiap aplikasi. Sering kali mereka 

memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga 

menguntungkan pengguna. Contohnya suatu lembar kerja terpisah.23 

 

A.2.7.3. Aplikasi Microsoft Power Point  

Presetasi adalah suatu aktivitas yang tidak bisa dilapaskan dari semua 

bidang pekerjaan saat ini. Presentasi dilakukan pada rapat-rapat rutin, rapat 

kerja, atau rapat tim dan panitia. Presentasi dilakukan pada saat penyampaian 

proposal kerja ataupun laporan hasil pekerjaan tersebut. Presentasi produk 

untuk melakukan penjualan. Guru mengajar dan dosen memberikan kuliah 

pada prinsipnya adalah presentasi. Presentasi juga dilakukan pada acara-acara 

seminar, workshop, dan pelatihan. Anda akan banyak melakukan presentasi: 

Misalnya: Presentasi praktikum, quiz, laporan PKL, Kolokium dan seminar 

hasil penelitian. 

Keterampilan melakukan presentasi adalah salah satu modal untuk 

berhasil dalam bekerja. Tidak jarang suatu pekerjaan ditentukan oleh 

keberhasilan melakukan presentasi. Dalam sebuah rapat panitia, misalnya, 

kepiawaian  mengkoordinasikan Tim Panitia sebagian ditentukan oleh 

ketrampilan presentasi. Mempelajari bagaimana melakukan presentasi yang 

efektif akan sangat membantu dalam melakukan pekerjaan. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru biasanya menyampaikan ilmu 

yang dikuasai kepada siswa dalam bentuk komunikasi langsung secara lisan. 

                                                 
23

 Ibid 
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Dalam pelaksanaaanya kadang pengetahuan yang disampaikan kepada peserta 

didik tersebut kurang dapat dipahami atau diterima  dengan jelas kepada 

siswa. Bahkan guru sendiri merasa kesulitan dalam menyampaikan materi 

tertentu, jika kadang bosan melaksanakan dengan metode ceramah yang 

membuat siswa menjadi jenuh. Untuk itu dalam upaya mempresentasikan 

pengetahuan yang guru miliki, seorang guru membutuhkan media yang tepat 

dan kuat. Sebaik apapun seorang guru, sehebat apapun ide-ide yang dimiliki 

guru tanpa di dukung media presentasi  yang mumpuni, pengetahuan yang 

dikuasai tersebut tidak mampu untuk ditampilkan.   

Salah satu program yang handal untuk membuat presentasi adalah 

Microsoft Power Point. Power Point  adalah salah satu anggota keluarga dari 

Microsoft office dalam OS Windaws. Sejak pertama kalinya windows 

diluncurkan adalah (Windows 1.1), Power Point  sudah disertakan. Versi 

terbaru Power Point  adalah Microsoft Power Point 2007. Power Point  2007 

jauh lebih canggih dari pada nenek moyang Power Point  generasi pertama. 

Menguasai Power Point sangat membantu dalam melakukan presentasi. 

Power Point  banyak memiliki kemampuan dan fasilitas. Semua kemampuan 

dan fasilitas Power Point  tersebut harus didayagunakan secara optimal agar 

presentasi berjalan efektif. 

Microsoft Power Point  atau Microsoft office Power Point  adalah 

sebuah program komputer untuk presentasi dikembangkan oleh Microsoft di 

dalam paket aplikasi kantoran  mereka, Microsoft Office, selain Microsoft 

Word, Excel, Acces dan beberapa program lainnya. Power Point  berjalan di 
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atas komputer PC Berbasis Sistem Operasi Microsoft Window dan juga Apple 

Macintosh  yang menggunakan sistem operasi Xenix. Aplikasi ini sangat 

banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis,  para 

pendidik, siswa, dan trainer. Dimulai  pada versi Microsoft office 2003, 

microsoft mengganti nama dari sebelumnya menjadi Microsoft Power Point  

saja menjadi Microsoft Office Power Point. Versi terbaru dari Power Point  

adalah Versi 12 (Microsoft Office Power Point  2007), yang tergabung dalam 

paket Mocrosoft Office System 2007. Aplikasi Power Point  sendiri menurut 

para ahli memiliki beberapa kesamaan arti dan makna, antara lain:24 

Microsoft Power Point merupakan sebuah program pendekatan 

presentasi dengan menggunakan sistem grafik dan gambar dengan cara 

menampilkan slide yang disertai penjelasan secara lisan dari topik-topik 

tertentu. Program ini biasanya digunakan secara luas dalam bisnis maupun 

dalam pelatihan-pelatihan yang sangat dirasakan  sangat efektif dan efisien 

jika dsilakukan di kelas.  

Aplikasi Power Point ini dikembangkan oleh Bob Gaskins dan Dennis 

Austin sebagai presenter  untuk perusahaan bernama  Forethought inc, yang 

kemudian mereka ubah namanya menjadi Power Point . Power Point versi 1.0 

diliris, dan komputer yang di dukung oleh Apple Macintosh. Power Point  kala 

itu masih menggunakan warna hitam/putih, yang membuat halaman teks  dan 

grafik untuk transparansi overhead projector (OHP). 

                                                 
24 

Http://Presentationsoft.About.Com/Powerpoint//Ppt.Html 

http://presentationsoft.about.com/powerpoint/ppt.htm
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Microsoft pun mengakuisi Forethought, Inc dan tentu saja  perangkat 

lunak Power Point dengan harga kira-kira 14 juta dolar pada tanggal 31 Juli 

1987. Pada tahun 1990, versi microsoft windows dari Power Point  (versi 2.0) 

muncul ke pasaran, mengikuti jejak  Microsoft Window 3.0. Sejak tahun 1990 

telah menjadi Power Point telah menjadi  bagian standar yang tidak 

terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office. Power Point 2007 

(versi 12), yang diliris pada bulan Nopember 2006, yang merupakan sebuah 

lompatan yang cukup dari segi  antar muka pengguna dan kemempuan grafik 

yang ditingkatkan. Selain itu dibandingkan dengan format data sebelumnya 

yang merupakan data dengan ekstensi. 

a. Presentasi 

Presentasi adalah salah satu bentuk komunikasi yaitu pertukaran 

pesan/informasi antara anda dengan seseorang atau beberapa orang. Anda 

membawa informasi tersebut kemudian menyampaikannya kepada orang 

lain melalui sebuah saluran. Selanjutnya orang menerima  informasi dan 

bereaksi atas informasi yang diterima tersebut. Keberhasilan suatu 

persentasi ditentukan seberapa banyak informasi yang dapat diterima oleh 

orang  dan seberapa ketepatan reaksi yang diberikan orang seperti yang 

anda harapkan. Anda banyak sekali saluran yang akan digunakan untuk 

saluran presentasi. Pada Tesis ini presentasi dibatasi dengan menggunakan 

komputer sebagai alat bantu untuk pembelajaran di Kelas VII MTs Nurul 

Iman pada Mata Pelajaran Fiqih. Presentasi juga dapat dilakukan secara 
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langsung. Misalnya dengan mengirimkan file persentasi ke CD kepada 

orang lain.  

Power Pointmerupakan bagian dari keseluruhan presentasi maupun 

satu-satunya sarana penyampaian informasi. Power Point sebagai 

pendukung presentasi misalnya adalah Power Point  sebagai alat bantu 

visual dalam presentasi oral. Power Point dapat pula menjadi utama 

penyampaian presentasi, misalnya pada presentasi guru ketika melakukan 

pembelajaran, produk/iklan mini, profil perusahaan, dan persentasi online. 

Presentasi semacam ini dapat disertai dengan narasi dan ilustrasi suara, 

musik, atau video yang dimainkan pada saat presentasi.25 

 Presentasi memiliki beberapa tujuan. Tujuan presentasi akan 

sangat menentukan bagaimana kita akan melakukan dan mendesain 

presentasi. Tujuan presentasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Menginformasikan: presentasi berisi informasi yang akan disampaikan 

kepada orang lain. Presentasi semacam ini sebaiknya menyampaikan 

informasi secara desain dan jelas (clear) sehingga orang dapat 

menerima informasi dengan baik dan tidak salah presentasi terhadap 

informasi yang diberikan tersebut. 

2) Meyakinkan: presentasi berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang 

disusun secara logis sehingga menyakinkan orang atas suatu topik 

tertentu. Kontradiksi dan ketidakjelasan informasi dan penyusunan 

                                                 
25 

http://www.kiprah.tekkomdiknad.net/berita/teknologi4.htm. 

http://www.kiprah.tekkomdiknad.net/berita/teknologi4.htm
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yang tidak logis akan mengurangi keyakinan  orang atas presentasi 

yang diberikan. 

3) Membujuk: presentasi yang berisi informasi, data, dan bukti-bukti 

yang disusun secara logis agar orang mau melakukan suatu 

aksi/tindakan. Presentasi dapat berisi bujukan, atau rayuan yang 

disertai dengan bukti-bukti atau rayuan yang disertai dengan bukti-

bukti sehingga orang merasa tidak ragu dan yakin untuk melakukan 

suatu tindakan. 

4) Menginpirasi: presentasi yang berusaha untuk membangkitkan 

inspirasi orang. 

5) Menghibur: presentasi yang berusaha untuk memberi kesenangan pada 

orang melalui informasi yang diberikan. 

b. Operasi 

Dalam Power Point, seperti halnya perangkat lunak pengolah 

presentasi  lainnya, objek teks, grafik, video, suara dan objek-objek 

lainnya diposisikan dalam beberapa halaman individual yang disebut 

dengan „slide‟. Istilah slide dalam Power Point  ini memiliki analogi yang 

sama dengan slide dalam proyektor biasa, yang telah kuno, akibat 

munculnya perangkat lunak komputer yang mampu mengolah presentasi 

semacam Power Point  dan Impress. Setiap slide dapat dicetak atau 

ditampilkan dalam layar dan dapat dinavigasikan melalaui perintah si 

presenter. Slide juga dapat membentuk dasar webcast Power Point  

menawarkan dua jenis penggerak, yakni Custom Animations dan 
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Transition. Properti penggerak Entrance, Emphasis, dan Exit Objek dalam 

sebuah slide dapat diatur oleh Custom Animation, sementara Transition 

mengatur penggerakan dari satu slide ke slide lainnya. Semuanya dapat 

dianimasikan dalam banyak cara. Desain keseluruhan dari sebuah 

presentasi dapat diukur dengan menggunakan Masker Slide, dan struktur 

keselurahan dari presentasi dapat disunting dengan menggunakan 

Primitive Outliner (Outline). 

c. Keunggulan Microsoft Power Point  

Ada beberapa keunggulan Microsoft Power Point   dibandingkan 

dengan program lain, antara lain sebagai berikut:26 

1) Menyediakan banyak pilihan media presentasi: 

a. Overhead transparacies (transparasi overhead); menggunakan 

slide proyektor atau OHP. 

b. Slide show  presentation (presentasi  slide show); menggunakan 

LCD atau Infokus.  

c. Online presentation (presentasi online); melalui internet atau 

LAN. 

d. Print out dan handout; presentasi dicetak dan dibagikan kepada 

peserta.  

2) Presentasi multimedia: kita dapat menambahkan  berbagai 

multimedia pada slide presentasi seperti: Clip art, picture, gambar 

                                                 
26 

http://presentationsoft.about.com/powerpoint//ppt.htm 

http://presentationsoft.about.com/powerpoint/ppt.htm
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animasi (GIF dan Flash), background, audio/musik, narasi, movie 

(video klip).    

3) Pemaketan slide persentasi ke dalam CD. Power Point 2007 

memiliki fasilitas untuk memaket slide  presentasi ke dalam CD. 

Presentasi ini dapat ditampilkan langsung (autorun) dan masih 

dapat ditampilkan walaupun tidak terinstal program Power Point . 

4) Modus Slide Show yang lengkap. 

5) Custom animation. Power Point memiliki fasilitas custom 

animation yang sangat lengkap. Dengan fasilitas ini presentasi 

dapat lebih „hidup‟, menarik dan interaktif. 

Biasanya jika digunakan untuk penyampaian bahan ajar yang 

mementingkan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan tenaga 

pendidik, maka kontrol operasinya menggunakan cara manual. Adapun 

kelebihan penggunaan  Microsoft Power Point  ini pada pembelajaran 

adalah sebagai berikut:   

1) Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf,  dan 

animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. 

2) Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang 

bahan ajar yang tersaji. 

3) Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. 

4) Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang 

sedang disajikan. 



59 

 

5) Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara 

berulang-ulang. 

6) Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik. 

(CD/Disket/Flasdisk), sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana.     

d. Mengembangkan Pembelajaran dengan Microsoft Power Point  2007 

Pengembangan materi pembelajaran khususnya mendengarkan dan 

mengamati banyak dapat dikembangkan secara mudah dengan media 

Microsoft Power Point  ini. Materi Pembelajaran Fiqih yang dihasilkan 

dari program aplikasi inipun cukup menarik. Khususnya materi 

pembelajaran yang berupa  pemahaman ayat-ayat Al Quran atau Hadits. 

1) Mengamati 

Fasilitas menampilkan teks dalam program aplikasi ini 

memungkinkan pembuatan materi pembelajaran keterampilan 

mengamati dengan mudah. Pembuat program bisa memasukan  latihan 

dalam bentuk slide  pertama kemudian dimasukan ke dalam slide ke 

dua, dan umpan balik latihan dalam slide berikutnya. Untuk 

memperindah tampilan teks-teks bacaan juga bisa dilengkapi dengan 

berbagai gambar. Apabila pembuat ingin memberikan materi 

pembelajaran yang lebih otentik maka bisa diberikan satu alamat situs 

web, siswa akan membaca teks di situs itu kemudian ke program dan 

mengerjakan latihan yang ada dan kemudian melihat slide umpan 

balik.    

2) Mendengarkan  
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Dengan adanya fasilitas memasukan suara dan video maka 

pembelajaran keterampilan  mendengarkan  lebih banyak pilihan 

variasi. Pemograman bisa membuat bahan pembelajaran dengan video 

atau audio. Seperti halnya membaca materi  pembelajaran, latihan-

latihan dan umpan balik dapat diberikan denga slide-slide  yang 

berbeda. Fasilitas Hyperlink yang memungkinkan program 

dihubungkan dengan jaringan internet akan memperkaya  penyediaan 

bahan pembelajaran. 

3)  Membuat permainan 

Permainan keterampilan dapat dikembangkan dengan program 

aplikasi  ini demikian permainan yang dibuat tentu saja harus 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. 

e. Keterbatasan  Microsoft Power Point  2007 

Selain keunggulan yang telah dikemukakan di atas program 

aplikasi ini memiliki beberapa  keterbatasan. Beberapa keterbatasan, 

yaitu:27 

1) Keterbatasan program aplikasi ini adalah pada umpan balik yang 

berupa tulisan. Program ini tidak mempunyai fasilitas yang 

memungkinkan pembelajar memberikan umpan balik dalam bentuk 

tulisan atau suara. Namun demikian keterbatasan program 

menyediakan fasilitas umpan balik suara ini bisa diatasi dengan 

                                                 
27 

Ena, Oudo Teda. (2007). Membuat Media Pembelajaran Interaktif dengan Piranti Lunak. 

Presentasi.  (Yogyakarta: ILCIC, Universitas Sanata Dharma.,2007), 24 
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strategi pembelajaran gabungan, yaitu menggabungkan 

pembelajaran mandiri dengan berpasangan. Sesudah menjalankan 

program komputer pembelajar diberi tugas untuk berinteraksi 

dengan pembelajar yang lain. Sedangkan untuk mengatasi 

pembelajaran dalam hal  memberikan umpan balik berupa tulisan 

dapat diatasi dengan menggunakan fasilitas Hyperlink. Pada waktu 

ada tugas menulis pembelajar dihubungkan dengan program yang 

mempunyai fasilitas menulis seperti Microsoft Word.  

2) Keterbatasan utamanya ialah pembelajar tidak bisa berinteraksi 

langsung untuk menuliskan komentar ataupun menjawab 

pertanyaan yang ada. Fasilitas yang ada hanya memfaslitasi 

tanggapan dalam bentuk pilihan. Namun dengan keterbatasan 

program ini tetap menawarkan fasilitas yang cukup untuk membuat 

sebuah program pembelajaan dengan mudah dengan hasil yang 

menarik. 

Dari berbagai pernyataan dapat dicermati dan ditarik kesimpulan  

bahwa media Microsoft Power Point  diciptakan khusus untuk merancang 

suatu  presentasi secara menarik, dalam menjelaskan fakta, konsep 

maupun prinsip yang dapat  di desain sedemikian rupa oleh guru sesuai 

dengan sesuai dengan situasi, kondisi siswa, karakteristik pembelajaran, 

waktu dan tempat yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi serta 

prestasi belajar siswa.   
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A.3. Disiplin  

A.3.1. Pengertian Disiplin   

Dalam suatu sekolah, usaha untuk menciptakan disiplin selain melalui 

tata tertib atau peraturan diperlukan juga adanya penjabaran tugas dan 

wewenang yang jelas dan sederhana yang dengan mudah diikuti apabila 

aturan, norma hukum dan tata tertib yang berlaku sudah dilaksanakan dan 

ditaati. 

Kata disiplin berasal dari bahasa latin yaitu discipline, yang berarti 

latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan 

tabiat.28 

Pengertian disiplin dalam arti sempit berarti menghukum. Pengertian 

ini menjadi hal yang umum sehingga bermakna negatif. Namun kalau 

dicermati lebih mendalam pengertian disiplin mempunyai makna yang lebih 

luas dari pada menghukum. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin 

artinya latihan atau pendidikan. Dari proses pembentukan disiplin diturunkan 

dari kata kerja discere, artinya mengajar, kemudian disciplinare berarti 

mengajar, mendidik dan mengembang. 

Belajar adalah: 

“Proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.29 

 

                                                 
28 

Moekijat, Pengembangan Manajemen dan Motivasi, (Bandung: CV Pionir  Jaya, 2001), 194 
29 Slameto, Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003),2 
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Disiplin adalah: 

“Suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-  

peraturan, baik yang lisan maupun tertulis”.30 

 

Kedisiplinan adalah: 

“Kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku”.31 

 

Disiplin adalah: 

1. Latihan bagian watak dengan maksud agar segala perbuatan selalu 

mentaati tata tertib. 

2. Ketaatan pada aturan dan tata tertib. 

Untuk selalu mentaati tata tertib atau aturan yang berlaku dalam suatu 

sekolah atas dasar kesadaran dan keinsyafannya dan bukan karena adanya 

unsur paksaan di dalam tugasnya dan bilamana melanggar peraturan, maka 

akan mendapatkan hukuman berupa peringatan atau sanksi.32 

Tujuan atau cita-cita bangsa itu tidak mungkin dihasilkan oleh 

segelintir manusia, oleh sebagian dari siswa saja, atau sekelompok, manusia 

tertentu saja, melainkan harus diupayakan secara serentak oleh semua unsur di 

dalam sekolah itu sendiri. Sudah sering kita mendengarkan bahwa tujuan 

nasional itu untuk mensejahterakan seluruh bangsa itu. 

Hal itu baru akan terwujud bilamana disiplin telah dapat ditanamkan 

yang dimulai dari tiap-tiap pribadi dari unit terkecil, dari organisasi atau 

kelompok itu. Disiplin itu sendiri adalah suatu kondisi yang tercipta karena 

                                                 
30 Nitisemito Alex S, Manejemen Personalia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),19. 
31 Hasibuan M. Malayu, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi   

Aksara 2002), 240 
32

 Soejono Soekanto, Kamus Besar Sosiologi. (Jakarta: Rajawali, 2000 ), 12 
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adanya perilaku. Perilaku siswa akan mempengaruhi perilaku sekolah dimana 

ia belajar. Perilaku anggota keluarga akan dapat mempengaruhi citra seluruh 

keluarga. Perilaku anggota kelompok tertentu dari siswa dapat mempengaruhi 

citra sekolah itu, yang pada giliran akhirnya nanti dapat membawa baik 

buruknya nama bangsa.  

Disiplin adalah: 

“Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban”.33 

 

Nilai-nilai kepatuhan telah menjadi bagian dari perilaku dalam 

kehidupannya. Nilai-nilai kepekaan dan kepedulian telah menjadi bagian dari 

hidupnya. Sebelum orang lain menyatakan “aneh” kalau ia berbuat 

menyimpang, dirinya terlebih dahulu sudah merasa aneh, risi atau merasa 

malu dan berdosa kalau berbuat menyimpang. 

Sikap dan perilaku yang demikian tercipta melalui proses binaan 

melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman atau pengenalan keteladanan 

dari lingkungannya. 

Disiplin akan membuat dirinya tahu membedakan hal-hal apa yang 

seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, yang tak 

sepatutnya dilakukan (karena merupakan hal-hal yang dilarang). Disiplin itu 

mempunyai 3 (tiga) aspek, yaitu : 

                                                 
33 Soegeng Prijodarminto, Disiplin Kiat Menuju Sukses, (Jakarta: Abadi, 2004), 23 
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1. Sikap mental (mental attitude) yang merupakan sikap taat dan tertib 

sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran dan 

pengendalian watak. 

2. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, kriteria 

dan standar yang sedemikian rupa, sehingga hal tersebut menumbuhkan 

pengertian yang mendalam atau kesadaran, bahwa ketaatan akan aturan 

norma, kriteria dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai 

keberhasilan (sukses). 

3. Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati, untuk 

mentaati segala hal secara cermat dan tertib. 

Ciri-ciri dan hakekat dari pada disiplin, yaitu :34 

1. Disiplin pribadi sebagai perwujudan disiplin yang lahir dari 

kepatuhan atas aturan-aturan yang mengatur perilaku individu. 

2. Disiplin kelompok sebagai perwujudan disiplin yang lahir dari 

ketaatan, patuh terhadap aturan-aturan (hukum) dan norma yang 

berlaku pada kelompok atau bidang kehidupan manusia. 

Melalui beberapa pengertian tentang disiplin di atas terlihat bahwa 

disiplin merupakan sesuatu yang dapat berdiri sendiri, melainkan akan diikuti 

dengan faktor-faktor lain untuk menggerakkan siswa seperti: kepemimpinan 

dalam organisasi sekolah, komunikasi, sikap dan semangat dalam belajar. 

Dengan demikian disiplin sangat penting karena suatu usaha tanpa adanya 

disiplin dari kepala sekolah dan guru, kemajuan tidak akan diperoleh. 

                                                 
34

 Ibid., 25 
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Adapun jenis disiplin yang dapat mendukung keberhasilan suatu 

sekolah ada dua macam disiplin, meliputi :35 

1. Disiplin yang timbul dengan sendirinya, merupakan jenis disiplin lain 

yang paling efektif, karena siswa meneliti disiplin sekolah bukan 

disebabkan rasa takut atau sanksi atau hukuman yang akan diterima, 

apabila tidak patuh terhadap guru melainkan timbul kesadaran siswa 

itu sendiri akan tugas dan tanggung jawabnya, disebabkan adanya 

insentif (dorongan) yang baik dan memuaskan. 

2. Disiplin berdasarkan perintah, merupakan disiplin yang timbul 

disebabkan karena adanya paksaan dan dorongan oleh rasa takut atas 

sanksi yang dikenakan oleh guru apabila perintahnya itu tidak diikuti. 

Tipe kegiatan pendisiplinan, sebagai berikut :36 

1. Disiplin preventif, merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan 

maksud untuk mendorong siswa agar sadar mentaati sebagai 

penyelewengan atau pelanggaran. Yang utama dalam hal ini adalah 

ditumbuhkan "self dicipline" pada setiap siswa tanpa kecuali. 

Untuk memungkinkan iklim yang penuh disiplin tanpa paksaan 

perlu kiranya standar-standar itu sendiri bagi setiap siswa. Dengan 

demikian dapat dicegah timbulnya kemungkinan-kemungkinan 

pelanggaran atau penyimpangan dari standar yang ditentukan. 

                                                 
35 

G.R Terry,  Prinsip-prinsip Manajemen Terjemahan J Smith D F M, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2003), 108 

 
36 

T.Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: BPFE, 

2001), 223. 
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2. Disiplin korektif, merupakan kegiatan yang diambil untuk 

menangani pelanggaran yang terjadi terhadap aturan-aturan dan 

mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. 

Kegiatan korektif dapat dalam bentuk hukuman atau tindakan 

pendisiplinan (disciplinary action) yang wujudnya dapat berupa 

peringatan. Semua sasaran pendisiplinan tersebut harus positif, 

bersifat mendidik dan koreksi atas kekeliruan untuk tidak terulang 

kembali. Jadi bukan yang bersifat negatif dan mematikan semangat 

(moril) siswa sekolah yang bersangkutan. Yang terpenting dalam 

tindakan korektif, proses manajemen organisasi menjadi normal 

kembali, wajar dan manusiawi. 

Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen sumber 

daya manusia yang merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 

semua peraturan sekolah dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin yang 

baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-

tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong semangat dan gairah 

belajar, dan terwujudnya tujuan pendidikan dan sekolah. Oleh karena itu 

setiap manajemen selalu berusaha agar para siswanya mempunyai disiplin 

yang baik.37 

Melalui berbagai definisi, dapat dipahami bahwa disiplin merupakan 

sikap mental yang harus dimiliki siswa untuk patuh terhadap ketentuan yang 

                                                 
37 M. Malayu Hasibuan, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi   

Aksara 2002), 190 
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berlaku, yang didasari pengetahuan akan norma dan aturan serta dilakukan 

secara sadar. Suatu sekolah dapat dikatakan baik apabila guru atau siswa 

mematuhi dengan kesadaran penuh segala aturan dan norma pendidikan yang 

mengaturnya. 

 

Disiplin adalah:  

"Disiplin merupakan unsur pengikat, unsur integrasi dan merupakan 

unsur yang dapat menggairahkan kerja bahkan dapat sebaliknya".38  

 

Lanjut Suradinata mengemukakan tentang disiplin yang mencakup hal-

hal sebagai berikut : 

1. Peraturan perundang-undangan dan perlu ketentuan-ketentuan yang 

lengkap yang terdapat dalam sekolah. 

2. Perwujudan kondisi yang sehat dengan guru yang berwibawa dan 

dinamis. 

3. Sasaran proses belajar mengajar yang jelas dan teratur. 

4. Adanya sistem dan metode pelajaran yang teratur dalam 

pelaksanaan fungsi, kewenangan tugas dan tanggung jawab guru. 

5. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 

berlaku secara tegas. 

6. Pengaturan-pengaturan hak dan kewajiban siswa. 

Dengan demikian dalam disiplin, apapun obyeknya akan bertalian 

dengan faktor yang menumbuhkan dan selanjutnya memelihara disiplin serta 

                                                 
38

 Ermaya Suradinata, Organisasi dan Manajemen Pemerintahan, (Dalam Kondisi Era Globalisasi, 

1999), 150. 
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dituntut akan kesadaran, keteladanan dan adanya pengaturan. Selanjutnya 

bagaimana mewujudkan disiplin yang baik dalam suatu sekolah dijelaskan 

sebagai berikut : 

"Disiplin yang baik dapat ditujukan dan dijamin melalui peraturan          

(a) sedapat mungkin terperinci dan terpisah (b) cukup singkat dan 

sederhana (c) sedapat mungkin jelas hubungan dengan adanya 

sanksi/hukuman. Peraturan tersebut seyogyanya dapat diketahui secara 

luas oleh siswa melalui buku pedoman, surat edaran yang ditempel di 

papan pengumuman, penjelasan secara lisan kepada siswa baru dan 

cara-cara lain yang jelas".39 

 

Hakekat yang terkandung di dalamnya terlihat bahwa disiplin 

merupakan kesanggupan seseorang siswa untuk mentaati segala peraturan 

sekolah sesuai dengan norma-norma pendidikan yang diberikan guru atau 

sekolah tertentu. Kepatuhan dan ketaatan ini kemudian tercermin di dalam 

sikap/perilaku dari para siswa yang bersangkutan. Pada akhirnya disiplin 

merupakan salah satu faktor dalam keberhasilan tujuan sekolah. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan:  

".... disiplin merupakan salah satu faktor dalam keberhasilan suatu 

kegiatan".40 

 

Perwujudan disiplin kerja secara kongkrit dapat terlihat dari sikap dan 

perilaku siswa. Umumnya disiplin yang sejati dapat terwujud apabila siswa 

datang ke sekolah dengan teratur dan tepat waktunya, apabila mereka 

berpakaian serba baik dan rapi pada saat pergi ke sekolah, apabila mereka 

mempergunakan bahan dan peralatan dengan hati-hati, apabila menghasilkan 

jumlah, kualitas dan kinerja yang memuaskan dan mengikuti cara-cara yang 

                                                 
39 

Moenir, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian.(Jakarta: 

Gunung Agung, 2003), 183. 
40 

Ibid., 185 
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ditentukan oleh sekolah dan apabila mereka menyelesaikan pelajarannya 

dengan semangat yang baik.41 

Dengan demikian faktor kesadaran individu siswa merupakan ciri 

hakiki yang terdapat pada pengertian disiplin kerja. Pemahaman dan 

pengetahuan akan peraturan yang direfleksikan secara sadar dalam bekerja, 

juga secara kongkrit tercermin dalam kinerjanya. Penampilan yang simpatik 

dan prima, menggunakan dan memelihara peralatan kerja, mengikuti prosedur 

kerja dan melaksanakan pekerjaan dengan baik serta tepat waktu.42 

" ..... disiplin pada dasarnya menyangkut pelajaran, patuh, taat, 

kesetiaan, hormat kepada ketentuan dan peraturan serta norma yang 

berlaku". 

 

Sedangkan dalam praktek disiplin pelaksanaannya akan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya :43 

a. Sikap dan orientasi dari siswa terhadap pelajaranya. 

b. Ukuran untuk sekolah. 

c. Permintaan akan pelajaran baru. 

d. Terikat perpindahan siswa. 

e. Tipe kepemimpinan dalam organisasi sekolah. 

f. Kesatuan dan persatuan siswa. 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 

semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin 

siswa dipengaruhi oleh:44 

                                                 
41

 Soejono Soekanto, Kamus Besar Sosiologi. (Jakarta: Rajawali, 2000 ), 72 
42 

Ermaya Suradinata, Organisasi dan Manajemen Pemerintahan, (Dalam Kondisi Era Globalisasi, 

1999), 150. 
43 

Ibid., 152 
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1. Nilai kepatuhan;  

- Perilaku , 

- Kepekaan, 

- Sikap Mental, 

- Pemahaman, 

- Tertib. 

2. Fungsi operatif; 

- Kesadaran, 

- Kesediaan, 

- Tanggung  jawab, 

- Semangat, 

- Berusaha. 

3. Disiplin sejati; 

- Tepat waktu, 

- Berpakaian rapi, 

- Bahan dan peralatan, 

- Memuaskan, 

- Menyelesaikan peker. 

Melalui berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa disiplin 

mewujudkan sikap mental yang terbentuk melalui proses tingkah laku, baik 

untuk perorangan, maupun kelompok terkait dengan peraturan dan ketentuan 

                                                                                                                                      
44

M.Malayu Hasibuan, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi   

Aksara 2002), 240. 
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atau etika, norma dan kaidah yang berlaku, menjunjung tinggi prakarsa dan 

tanggung jawab dalam melaksanakan PR dan belajar, diikuti upaya untuk 

menyanggupi dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada siswa. Kepala 

sekolah menyikapi disiplin sebagai suatu acuan dasar dalam mempertahankan 

eksistensi sekolah. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan tentang disiplin 

siswa yang selanjutnya diatur dalam peraturan-peraturan sekolah. 

 

A.3.2. Alasan Dilaksanakan Disiplin  

Seorang siswa harus mengetahui betapa pentingnya suatu disiplin 

dalam usaha menjamin terpeliharanya tata tertib serta kelancaran pelaksanaan 

setiap tugas karena melalui disiplin yang tinggi dapat dicapai tujuan-tujuan 

yang sejak semula ditetapkan dalam menjalankan tugasnya: 

1. Disiplin dapat menciptakan suasana yang teratur, lancar, serasi, harmonis, 

tertib dan mempunyai hasil yang baik yang dapat menguntungkan sekolah 

serta para siswa. 

2. Adanya sistem jadwal pelajaran yang teratur akan memudahkan setiap 

siswa dalam belajar sesuai dengan pelajarannya masing-masing. 

3. Dengan disiplin sistem belajar dari siswa akan menunjang produktivitas 

guru pada siswa khususnya dan sekolah pada umumnya. 

Siswa yang kurang menyadari akan pentingnya disiplin membuat 

jadwal pelajaran yang sejak semula ditetapkan akan sulit untuk dicapai dan 

mengakibatkan produktivitas akan menurun serta berkurangnya semangat 

belajar siswa. 
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A.3.3. Faktor-Faktor Kedisiplinan 

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

siswa suatu sekolah, diantaranya:45 

1. Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

siswa. Tujuan yang  akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal 

serta cukup menantang bagi kemampuan siswa. Hal ini berarti bahwa 

tujuan (pelajaran) yang dibebankan kepada siswa harus sesuai dengan 

kemampuan siswa bersangkutan, agar belajar sungguh-sungguh dan 

disiplin dalam mengerjakannya. Akan tetapi, jika pelajaran itu di luar 

kemampuannya atau jauh di bawah kemampuannya maka kesungguhan 

dan kedisiplinan siswa rendah.  

2. Teladan guru 

Teladan guru sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

siswa karena guru dijadikan teladan dan panutan oleh para siswanya. Guru 

harus memberi contoh yang baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan 

perbuatan. Dengan teladan guru yang baik, kedisiplinan siswa pun akan 

ikut baik. Jika teladan guru kurang baik (kurang berdisiplin), para siswa 

pun akan kurang disiplin. Guru jangan mengharapkan kedisiplinan 

siswanya baik jika dia sendiri kurang disiplin. Guru harus menyadari 

bahwa perilakunya akan dicontoh dan diteladani siswanya, Hal inilah yang 

                                                 
45 

Ibid., 271 
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mengharuskan guru mempunyai kedisiplinan yang baik agar para siswa 

pun mempunyai disiplin yang baik pula.  

3. Balas jasa 

Balas jasa ikut mempengaruhi kedisiplinan siswa karena balas jasa 

akan memberikan kepuasan dan kecintaan siswa terhadap 

sekolah/pelajarannya. Jika kecintaan siswa semakin baik terhadap 

pelajaran, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. Untuk 

mewujudkan kedisiplinan siswa yang baik, sekolah harus memberikan 

balas jasa yang sesuai. Kedisiplinan siswa tidak mungkin baik apabila 

balas jasa yang mereka terima tidak sesuai dengan prestasi belajar yang 

mereka berikan. Jadi, balas jasa berperan penting untuk menciptakan 

kedisiplinan siswa, artinya semakin besar balas jasa semakin baik 

kedisiplinan siswa. Sebaliknya, apabila balas jasa kecil kedisiplinan siswa 

menjadi rendah. siswa sulit untuk berdisiplin baik selama kebutuhan-

kebutuhan pendidikan tidak terpenuhi dengan baik. 

4. Keadilan  

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan siswa, karena 

ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Keadilan yang dijadikan dasar 

kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman 

akan merangsang terciptanya kedisiplinan siswa yang baik. Guru yang 

cakap dalam mengajar selalu berusaha bersikap adil terhadap semua 

siswanya. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang 
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baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan baik pada setiap sekolah 

supaya kedisiplinan siswa sekolah baik pula. 

5. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling 

efektif dalam mewujudkan kedisiplinan siswa sekolah. Dengan waskat 

berarti guru harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, 

gairah belajar, dan prestasi belajar siswanya. Hal ini berarti guru harus 

selalu ada/hadir di sekolah agar dapat mengawasi dan memberikan 

petunjuk, jika ada siswanya yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan pelajarannya. 

6. Sanksi hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

siswa. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, siswa akan semakin 

takut  melanggar peraturan-peraturan sekolah, sikap dan perilaku 

indispliner siswa akan berkurang. 

Berat/ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut 

mempengaruhi baik/buruknya kedisiplinan siswa. Sanksi hukuman harus 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal dan 

diinformasikan secara jelas kepada semua siswa. Sanksi hukuman 

seharusnya tidak terlalu ringan atau terlalu berat supaya hukuman itu tetap 

mendidik siswa untuk mengubah perilakunya. Sanksi hukuman hendaknya 

cukup wajar untuk setiap tingkatan yang indisiliner, bersifat mendidik dan 

menjadi alat motivasi untuk memelihara kedisiplinan dalam sekolah. 
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7. Ketegasan 

Ketegasan guru dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan siswa sekolah. Guru harus berani dan tegas, bertindak untuk 

menghukum setiap siswa yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman 

yang telah ditetapkan. Guru yang berani bertindak tegas menerapkan 

hukuman bagi siswa yang indisipliner akan disegani dan diakui 

kedisiplinannya oleh siswa. Dengan demikian, guru akan dapat 

memelihara kedisiplinan siswa sekolah. Sebaliknya apabila seorang guru 

kurang tegas atau tidak menghukum siswa yang indisipliner, sulit baginya 

untuk memelihara kedisiplinan siswanya, bahkan sikap indisipliner siswa 

semakin banyak karena mereka beranggapan bahwa peraturan dan sanksi 

hukumannya tidak berlaku lagi. Guru yang tidak tegas menindak atau 

menghukum siswa yang melanggar peraturan, sebaiknya tidak usah 

membuat peraturan atau tata tertib pada sekolah tersebut. 

8. Hubungan kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama siswa ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu sekolah. Hubungan-

hubungan baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct 

single relationship, direct group arelationship dan cross relationship 

hendaknya harmonis. Guru harus berusaha menciptakan suasana hubungan 

kemanusiaan yang serasi serta mengikat, vertikal maupun horizontal 

diantara semua siswanya. Terciptanya human relationship yang serasi 

akan mewujudkan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman. Hal ini 



77 

 

akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada sekolah. Jadi, kedisiplinan 

siswa akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan dalam sekolah tersebut 

baik.46  

 

A.3.4. Pengertian Disiplin Belajar 

Dari seluruh pengertian di atas diambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud disiplin belajar adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau 

ketertiban. 

 

A.3.5. Unsur-Unsur Disiplin 

          Unsur - unsur disiplin adalah sebagai berikut.47 

1) Mengikuti dan mentaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku. 

2) Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya 

kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan 

keberhasilan dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, 

tekanan, paksaan dan dorongan dari luar dirinya. 

                                                 
46

M.Malayu Hasibuan, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi   

Aksara 2002), 193-198 
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 Tulus Tu‟u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa,  (Jakarta: Grasindo, 2004), 33. 
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3) Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, 

membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang 

ditentukan atau diajarkan. 

4) Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang 

berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan 

memperbaiki tingkah laku. 

5) Peraturan-peraturaan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran 

perilaku. 

 

A.3.6.  Perlunya Disiplin 

Disiplin diperlukan oleh siapa pun dan di mana pun. Hal itu 

disebabkan dimanapun seseorang berada, di sana selalu ada peraturan atau tata 

tertib. “di jalan, di kantor, di toko, swalayan, di rumah sakit, di stasiun, naik 

bus, naik lift, dan sebagainya, diperlukan adanya ketertiban dan keteraturan”.  

Jadi, manusia mustahil hidup tanpa disiplin. Manusia memerlukan 

disiplin dalam hidupnya di mana pun berada. Apabila manusia mengabaikan 

disiplin, akan menghadapi banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu, perilaku hidupnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

tempat manusia berada dan yang menjadi harapan.48 

Disiplin berperan penting dalam membentuk individu yang berciri 

keunggulan”. Disiplin itu penting karena alasan berikut ini.49 

                                                 
48 

Soegeng Prijodarminto, Disiplin Kiat Menuju Sukses, (Jakarta: Abadi, 2004), 13 
49

 Tulus Tu‟u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa, 37 
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1) Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa berhasil 

dalam belajarnya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali melanggar 

ketentuan sekolah pada umumnya terhambat optimalisasi potensi 

dan prestasinya. 

2) Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas, menjadi 

kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, 

disiplin memberi dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi 

proses pembelajaran. 

3) Orang tua senantiasa berharap di sekolah anak-anak dibiasakan 

dengan norma-norma, nilai kehidupan dan disiplin. Dengan 

demikian, anak-anak dapat menjadi individu yang tertib, teratur 

dan disiplin. 

4) Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar 

dan kelak ketika bekerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, 

kepatuhan dan ketaatan merupakan prasyarat kesuksesan 

seseorang.  

Ahli lain, Singgih D. Gunarsa (2007: h. 137) menyatakan disiplin perlu 

dalam mendidik anak supaya anak dengan mudah:50 

1) Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial antara lain 

mengenai hak milik orang lain. 

2) Mengerti dan segera menurut, untuk menjalankaan kewajiban dan 

secara langsung mengerti larangan-larangan. 

                                                 
50

 Singgih D Gunarsa, Psikologi Untuk Membimbing. (Jakarta: Gunung Mulia, cet. 11, 2007), 137 
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3) Mengerti tingkah laku yang baik dan buruk. 

4) Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa 

terancam oleh hukuman. 

5) Mengorbankan kesenangan sendiri tanpa peringatan dari orang 

lain. 

 

A.4.   Hasil Belajar 

A.4.1. Pengertian Hasil Belajar 

           Hasil adalah:51 

“Sesuatu diadakan oleh usaha”.  

Jadi hasil belajar merupakan hasil yang dicapai setelah seseorang 

mengadakan sesuatu kegiatan belajar yang terbentuk dalam suatu nilai hasil 

belajar yang diberikan oleh guru. 

Hasil belajar adalah:  

”Hasil yang dicapai dari pengajaran yang dapat dilihat pada tingkat 

penguasaan siswa, baik penguasaan pengetahuan, sikap, tingkah laku 

maupun keterampilan atau kemampuan yang dimilikinya, setelah 

mereka menyelesaikan program pengajaran”. 

 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai, pengertian, sikap, 

apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar juga merupakan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar dan 

dapat dinilai atau diukur melalui tes. Hasil belajar dapat dilihat seteah 

seseorang melakukan aktivitas belajar baik sesuatu yang baru atau 
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penyempurnaan dari yang pernah dipelajari sebelumnya yang akhirnya akan 

membentuk suatu kepribadian dan dapat digambarkan dengan prestasi yang 

berkaitan dengan tujuan pembelajaran.52 

 

A.4.2. Evaluasi Hasil Belajar 

Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran 

(pengumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan 

untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

1.   Fungsi Evaluasi Hasil Belajar. 

a. Untuk diagnostik dan pembangunan. 

b. Untuk seleksi. 

c. Untuk kenaikan kelas. 

d. Untuk penempatan. 

2.   Evaluasi hasil belajar memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai 

tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar. 

b. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina 

kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut, baik keseluruhan kelas 

maupun masing-masing individu. 
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2002), 22 
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c. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa, menetapkan kesulitan-kesulitannya dan 

menyarankan kegiatan-kegiatan remidial (perbaikan). 

d. Memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa, 

sehingga guru dapat membantu perkembangannya menjadi warga 

masyarakat dan pribadi yang berkualitas. 

e. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mendorong motivasi belajar siswa dengan cara mengenal kemajuan 

sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan. 

f. Memberikan informasi yangh tepat untuk membimbing siswa memilih 

sekolah, atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan, minat dan 

bakatnya.53 

3.   Sasaran Evaluasi Hasil Belajar. 

a.   Ranah kognitif (pengetahuan/pemahaman). 

1)   Sasaran penilaian aspek pengenalan (recognition) 

Caranya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bentuk 

pilihan berganda, yang menuntut siswa agar melakukan identifikasi 

tentang fakta, definisi, contoh-contoh betul (correct). 

2)   Sasaran penilaian aspek mengingat kembali (recal) 

Caranya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tertutup 

langsung untuk mengungkapkan jawaban-jawaban yang unik. 

3)   Sasaran penilaian aspek pemahaman (komprehension) 
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Caranya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

menuntut identifikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang betul 

dan yang keliru konklusi atau klasifikasi, dengan daftar pertanyaan 

matching (menjodohkan) yang berkenaan dengan konsep, contoh, 

aturan, penerapan, langkah-langkah dan urutan, dengan pertanyaan 

bentuk essay (open ended) yang menghendaki uraian, perumusan 

kembali dengan kata-kata sendiri, contoh-contoh. 

b.   Ranah afektif (sikap atau nilai). 

1) Aspek penerimaan, yakni kesadaran peka terhadap gejala dan 

stimulasi serta menerima atau menyelesaikan stimulus atau gejala 

tersebut. 

2) Sambutan, yakni aktif mengikuti dan melaksanakan sendiri suatu 

gejala disamping menyadari/menerimanya. 

3) Aspek penilaian, yakni perilaku yang konsisten, stabil dan 

mengandung kesungguhan kata hati dan kontrol secara aktif 

terhadap perilakunya. 

4) Aspek organisasi, yakni perilaku menginternalisasi, 

mengorganisasi dan memantapkan interaksi antara nilai-nilai dan 

menjadikannya sebagai penginderaan yang teguh. 

5) Aspek karakteristik diri dengan suatu nilai atau kompleks nilai, 

ialah menginternalisasikan suatu nilai ke dalam sistem nilai dalam 

diri individu, yang berperilaku konsisten dengan sistem nilai 

tersebut. 
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c.   Ranah keterampilan. 

1) Aspek keterampilan kognitif, misalnya masalah-masalah familier 

untuk dipecahkan dalam rangka menentukan ukuran-ukuran 

ketetapan dan kecepatan melalui latihan-latihan (drill) jangka 

panjang, evaluasi dilakukan dengan metode-metode objektif 

tertutup. 

2) Aspek keterampilan psikomotorik dengan tes tindakan terdapat 

pelaksanaan tugas yang nyata atau yang disimulasik, dan 

berdasarkan kriteria ketetapan, kecepatan, kualitas penerapan 

secara objektif. Contoh latihan mengetik, keterampilan 

menjalankan mesin dan lain-lain. 

3) Aspek keterampilan reaktif, dilaksanakan secara langsung dengan 

pengamatan objektif terhadap tingkah laku pendekatan atau 

penghindaran, secara tak langsung dengan kuesioner sikap. 

4) Aspek keterampilan interaktif, secara langsung dengan menghitung 

frekuensi kebiasaan dan cara-cara yang baik yang dipertunjukkan 

pada kondisi-kondisi tertentu.54 

 

A.4.3.   Faktor yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar 

1.   Faktor Lingkungan 

a.   Lingkungan Alami 

Lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan sekolah yang 

didalamnya dihiasi dengan tanaman/ pepohonan yang dipelihara 
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dengan baik. Apotik hidup dikelompokkan dengan baik dan rapi 

sebagai laboratorium alam bagi anak didik. Sejumlah kursi dan meja 

belajar teratur rapi yang ditempatkan di bawah pohon-pohon tertentu 

agar anak didik dapat belajar mandiri di luar kelas dan berinteraksi 

dengan lingkungan membuat anak didik betah tinggal berlama-lama 

didalamnya. 

b.   Lingkungan Sosial Budaya 

Lingkungan sosial budaya di luar sekolah ternyata sisi 

kehidupan yang mendatangkan masalah tersendiri bagi kehidupan anak 

didik di sekolah. Pembangunan gedung sekolah yang tak jauh dari 

hiruk pikuk lalu lintas menimbulkan kegaduhan suasana kelas. Pabrik-

pabrik yang didirikan di sekitar sekolah dapat menimbulkan 

kebisingan di dalam kelas. 

2.   Faktor Instrumental 

a.   Kurikulum 

Kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan unsur 

substansial dalam pendidikan. Tanpa kuirikulum kegiatan belajar 

mengajar tidak dapat berlangsung, sebab materi apa yang harus guru 

sampaikan dalam suatu pertemuan kelas, belum guru programkan 

sebelumnya. 

b.   Program 

Program pendidikan disusun untuk dijalankan demi kemajuan 

pendidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung baik 
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tidaknya program pendidikan yang dirancang. Program pendidikan 

disusun berdasarkan potensi sekolah yang tersedia, baik tenaga, 

finansial dan sarana prasarana. 

c.   Sarana dan Fasilitas 

Sarana dan fasilitas mempunyai arti penting dalam pendidikan. 

Gedung sekolah misalnya sebagai tempat yang strategis bagi 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Fasilitas mengajar merupakan kelengkapan mengajar guru yang 

harus dimiliki oleh sekolah. Ini kebutuhan guru yang tak bisa dianggap 

ringan. Guru harus memiliki buku pegangan dan buku penunjang agar 

wawasan guru tidak sempit. Buku kependidikan/keguruan perlu dibaca 

atau dimiliki oleh guru dalam rangka peningkatan peningkatan 

kompetensi keguruan. 

d.   Guru 

Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan. 

Kehadiran guru mutlak diperlukan didalamnya. Kalau hanya ada anak 

didik, tetapi guru tidak ada, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. 

3.   Kondisi Fisiologis 

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan belajar seseorang. Orang dalam keadaan segar jasmaninya 

akan berlainan belajarnya dari orang dalam keadaan kelelahan. Aspek 

fisiologis ini diakui mempengaruhi pengelolaan kelas. Pengajaran dengan 
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pola klasikal perlu memperhatikan tinggi rendahnya postur tubuh anak 

didik. Postur tubuh anak didik yang tinggi sebaiknya ditempatkan 

dibelakang anak didik yang bertubuh pendek. Hal ini dimaksudkan agar 

pandangan anak didik ke papan tulis tidak terhalang oleh anak didik yang 

bertubuh tinggi.55 

Tinjauan fisiologis adalah kebijakan yang pasti tak bisa diabaikan 

dalam penentuan besar kecilnya, tinggi rendahnya kursi dan meja sebagai 

perangkat tempat duduk anak didik dalam menerima pelajaran guru di 

kelas. 

4.  Kondisi Psikologis56 

a.   Minat 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. 

b.   Kecerdasan 

Berbagai hasil penelitian, sebagaimana diungkapkan oleh Noehi 

Nasution telah menunjukkan hubungan yang erat antara IQ dengan 

hasil belajar di sekolah.  

c.   Bakat 

Bakat memang diakui sebagai kemampuan bawaan yang merupakan 

potensi yang masih perlu dikembangkan atau latihan. 

d.   Motivasi 

                                                 
55 

Noehi Nasution, dkk, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 28 
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Slameto,Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003),182 
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Menurut Noehi Nasution motivasi adalah kondisi psikologis yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi untuk 

belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 

belajar. 

e.   Kemampuan kognitif 

Ada tiga kemampuan yang harus dikuasai sebagai jembatan untuk 

sampai pada penguasaan kemampuan kognitif, yaitu persepsi, 

mengingat dan berpikir.57  

 

A.5. Bidang Studi Fiqih  

A.5.1. Pengertian Bidang Studi Fiqih  

Fiqih merupakan salah satu jenis pendidikan dalam kegiatan belajar 

mengajar pada madrasah. Pendidikan adalah:58  

"Segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk 

memimpin perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan".  

 

Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan adalah:  

"Usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk 

keselamatan dan kebahagiaan".59 

 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk mendewasakan manusia baik 

jasmani maupun rohani melalui pengajaran dan pelatihan. 

                                                 

57 
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Banjarmasin: Rineka Cipta, 2000), 142. 
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 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia. Cet. Ke-1, 1994), 1 

59 
Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1, 1997), 9 
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Selain itu mata pelajaran Fiqih juga merupakan salah satu klasifikasi 

yang masuk pada Pendidikan Agama Islam pada sekolah tingkat menengah 

pertama mapun sekolah lanjutan tingkat atas. Pendidikan Agama seperti yang 

dijelaskan pada undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 30 

BAB IV menjelaskan bahwa pendidikan keagamaan; pendidikan keagamaan 

berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli 

ilmu agama. 

Berdasarkan pengertian umum tersebut yang dimaksud dengan 

Pendidikan Agama Islam  adalah:  

"Suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya 

setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung 

di dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud 

serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta 

menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu 

sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan 

keselamatan dunia dan akhirat kelak".60 

 

Kemudian dalam edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama 

Islam Departemen Agama RI, mengartikan bahwa :  

"Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa 

dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalakan agama 

Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan dengan 

memperhatikan tuntutan adalah menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional".61 

 

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha bimbingan yang dilakukan secara sadar 

                                                 
60 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara. Cet. Ke- 4, 2000), 38 
61

 Alisuf Sabri, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, Cet. Ke-1, 1999), 1 
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untuk mengarahkan anak didik mencapai kedewasaan baik jasmani maupun 

rohani sesuai dengan ajaran agama Islam dan pada akhirnya dapat menjadikan 

ajaran agama Islam sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat 

mendatangkan keselamatan. 

Mata pelajaran Fiqih merupakan pelajaran yang mengatur tentang 

hubungan manusia dengan Tuhannya (hablumminallah), mengatur hubungan 

antara manusia lain dengan lainnya (hablumminannas). Materi-materi 

pelajaran Fiqih pada tingkat Madrasah Tsanawiyah  (MTs) membahas tentang: 

1. Shalat wajib selain lima waktu, shalat jama‟ dan qashar serta shalat 

dalam keadaan darurat, shalat sunah muakad dan ghairu muakad. 

2. Sujud diluar shalat, puasa dan tata cara zakat. 

3. Mengeluarkan harta diluar zakat, haji dan umrah, makan minuman 

dan binatang halal dan haram. 

4. Penyembelihan binatang (kurban dan akikah) 

5. Muamalah (jual beli, qirad, riba, Pinjam meminjam,hutang piutang, 

gadai dan upah) 

6. Perawatan jenazah,takziyah dan ziarah kubur 

7. Pembagian harta waris. 

 

A.5.2. Tujuan Bidang Studi Fiqih  

Tujuan Bidang Studi Pendidikan Islam  yaitu "sasaran yang akan 

dicapai seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan. Bila 

pendidikan kita dipandang sebagai suatu proses, maka proses tersebut akan 

berakhir pada tercapainya tujuan akhir pendidikan. Dalam proses pendidikan, 
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tujuan akhir merupakan tujuan tertinggi yang hendak dicapai. Suatu tujuan 

yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakekatnya adalah suatu 

perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang 

diinginkan.62 

Oleh karena itu suatu proses yang diinginkan dalam usaha pendidikan 

adalah proses yang terarah dan bertujuan yaitu mengarahkan anak didik 

kepada titik optimal kemampuannya. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai 

adalah terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia 

individual dan social serta hamba Tuhan yang mengabdikan diri kepada Nya. 

Dalam Fiqih , nilai-nilai yang hendak dibentuk adalah nilai-nilai Islam. 

Artinya tujuan Fiqih  adalah tertanamnya nilai-nilai Islam ke dalam diri 

manusia yang kemudian terwujud dalam tingkah lakunya.  

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan Fiqih , maka peneliti akan 

mengutip beberapa pendapat ahli pendidikan sebagai berikut: Menurut 

Mahmud Yunus tujuan Fiqih  adalah menyiapkan anak supaya di waktu 

dewasa kelak mereka cakap melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat, 

sehingga tercapai kebahagiaan bersama dunia dan akhirat. M. Arifin (1995: h. 

35) mengemukakan bahwa tujuan Fiqih  adalah terciptanya manusia yang 

berilmu pengetahuan tinggi, dimana iman dan takwanya menjadi pengendali 

dalam penerapan atau pengaruhnya dalam masyarakat.63  
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Sedangkan secara garis besarnya tujuan Fiqih  menurut Zakiyah 

Darajat ialah "untuk membina manusia menjadi hamba Allah yang shaleh 

dengan seluruh aspek kehidupannya, perbuatan, pikiran dan perasaan".64 

Pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan Islam tak 

terlepas dari eksistensi manusia hidup di dunia ini, yaitu dalam rangka 

beribadah kepada Allah selaku khalik sekalian makhluknya. Dalam Surat Adz-

Dzariyat ayat 56 Allah berfirman:  

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku (QS. Adz-Dzariyat : 56)65
 

  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Fiqih  adalah 

merealisasikan manusia muslim yang beriman dan bertaqwa serta berilmu 

pengetahuan yang mampu mengabadikan diri kepada Allah dan selalu 

mengerjakan perintah Nya dan menjauhi larangan Nya. 

 

A.5.3.  Ruang Lingkup Bidang Studi Fiqih  

Ruang lingkup Fiqih  memiliki cakupan sangat luas, karena ajaran 

Islam memuat ajaran tentang tata hidup yang meliputi seluruh aspek 

kehidupan manusia, maka Fiqih  merupakan pengajaran tata hidup yang berisi 

pedoman pokok yang digunakan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya 

di dunia ini dan untuk menyiapkan kehidupannya yang sejahtera di akhirat 

nanti. 

Ruang lingkup Fiqih mencakup segala bidang kehidupan manusia di 

dunia dimana manusia mampu memanfaatkannya sebagai tempat menanam 
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benih amaliah yang buahnya akan dipetik di akhirat nanti, maka pembentukan 

nilai dan sikap amaliyah islamiyah dalam pribadi manusia baru akan tercapai 

dengan efektif bilamana dilakukan melalui proses kependidikan yang berjalan 

di atas kaidah-kaidah ilmu pengetahuan kependidikan.66 

Dalam buku "Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum Fiqih ", disebutkan 

mengenai ruang lingkup Fiqih   adalah mewujudkan keserasian, keselarasan 

dan keseimbangan antara Hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan 

manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. 

 

A.5.4. Tolok Ukur Prestasi Belajar Fiqih   

Prestasi belajar siswa dapat diketahui melalui pelaksanaan evaluasi 

atau assesment, karena dengan cara itulah dapat diketahui tinggi rendahnya 

prestasi belajar siswa atau baik buruk prestasi belajarnya. 

Disamping itu evaluasi berguna pula untuk mengukur tingkat 

kemajuan yang dicapai oleh siswa dalam satu kurun waktu proses belajar 

tertentu, juga untuk mengukur posisi atau keberadaan siswa dalam kelompok 

kelas serta mengetahui tingkat usaha belajar siswa. 

Adapun ragam evaluasi yang dapat dilakukan untuk mengukur prestasi 

belajar siswa dalah sebagai berikut:67 
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1.  Pre test adalah evaluasi yang dilakukan guru secara rutin pada setiap akan 

memulai penyajian materi baru. Tujuannya adalah mengidentifikasi taraf 

pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. 

2.  Pos test adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir 

penyajian materi. Tujuannya untuk mengetahui taraf penguasaan siswa 

atas materi yang telah disajikan. 

3.  Evaluasi diagnostic adalah evaluasi yang dilakukan setelah selesai 

penyajian sebuah satuan pelajaran. Tujuannya adalah untuk 

mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. 

4.  Evaluasi Formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir 

penyajian satuan pelajaran atau modul. Tujuannya untuk memperoleh 

umpan balik yang sama dengan evaluasi diagnostic, yaitu untuk 

mengetahui kesulitan belajar siswa. 

5.  Evaluasi Sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja 

akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan 

program pengajaran. 

6.  Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian 

Nasional (UN) adalah alat penentu kenaikan dan kelulusan status siswa. 




