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ABSTRAK 

 

PERANAN KOPENTENSI PEDAGOGIK GURU DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR AQIDAH AKHLAK MIN 6 

LAMPUNG SELATAN KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN 

LAMPUNG SELATAN 

 

    Oleh 

   LUSSYANA WATIE 

 

Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Mutu pembelajaran 

merupakan suatu kemampuan sumberdaya sekolah dalam mentransformasikan 

berbagai jenis masukan dan situasi untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif 

dan efisien. 

Guru Aqidah Akhlak pada MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan memiliki peranan kompetensi pedagogik sebagai 

seorang guru, namun kompetensi yang dimiliki belum berdampak positif terhadap 

hasil belajar Aqidah Akhlak, kondisi inilah yang memotivasi penulis untuk 

merumuskan masalah "Bagaimana peranan kompetensi pedagogik guru dalam 

meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan”?.  

Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan 

analisa kualitatif deskriptif yaitu analisis data yang menekankan pada makna, 

penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu) serta 

menggambarkan  apa adanya mengenai perilaku obyek yang sedang diteliti. Alat 

pengumpul data yaitu metode observasi, interview dan dokumentasi.  

Kesimpulan penelitian yaitu peranan kompetensi pedagogik yang dimiliki 

oleh guru Aqidah Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan dalam meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak 

yaitu  memiliki kemampuan memahami peserta didik, mampu merancang 

pembelajaran di kelas, mampu menggunakan metode mengajar, mampu 

melaksanakan pembelajaran interaktif, mampu mengevaluasi hasil belajar dan 

mampu memberikan penilaian. 

  Kemampuan peranan pedagogik yang dimiliki oleh guru Aqidah Akhlak 

belum berperan secara maksimal dalam meningkatkan hasil pbelajar Aqidah 

Akhlak di  MIN  6 Lampung Selatan kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan dikarenakan kurangnya bimbingan dan perhatian orang tua terhadap 

kegiatan belajar di rumah. 

 

Kata Kunci : Peran  Guru Akidah Akhlak Dalam Hasil Belajar 



  



  



  

MOTTO 

 

 

بِّ ِزْدنِي ِعْلًما  َوقُل رَّ

Artinya :”Dan katakanlah (olehmu muhammad),”ya tuhanku, tambahkan 

kepadaku ilmu pengetahuan.” (QS. Thoha :114) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dengan 

maksud untuk menghindari kesalahpahaman bagi para pembaca. Judul skripsi ini 

adalah “Peranan Kompetensi  Pedagogik  Guru  terhadap peningkatan  hasil belajar 

Aqidah Akhlak MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan”. Adapun penjelasan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut : 

1. Peranan 

Peranan adalah “bagian atau peranan yang dimainkan oleh orang atau bagian 

dari tugas utama yang harus  dilaksanakan”. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa peranan adalah bagian 

dari upaya yang harus dilakukan oleh guru  terhadap peningkatan  mutu pembelajaran 

mata pelajaran Aqidah Akhlak. 

2. Kompetensi Pedagogik Guru 

  Kompetensi secara etimologi berarti "kecakapan atau kemampuan.Sedangkan 

secara terminologi berarti pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan 

bertindak yang secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi 
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kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan 

sesuatu. 

  Pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik. seperti perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

  Guru dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 diartikan sebagai 

“pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah”. 

  Pendapat lain menyatakan bahwa guru adalah "salah satu komponen 

manusiawi yang dalam proses belajar mengajar ikut berperan dalam usaha 

pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang potensial di dalam pembangunan". 

3. Hasil  belajaran 

             Hasil belajar adalah “ perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran 

setelah mengalami aktivitas belajar”. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa 

hasil belajar adalah “kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa hasil belajar adalah suatu 

kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik setelah mengalami 
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aktivitas belajar. Hasil belajar meliputi objek penilaian yaitu: kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

4. Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Mata pelajaran Aqidah Akhlak adalah “bagian dari mata pelajaran pendidikan 

agama Islam yang memberikan pendidikan untuk memahami dan mengamalkan 

aqidah (ketauhidan) dan tuntutan akhlak sesuai dengan syari’at Islam sehingga 

peserta didik mampu menjadi insan muslim yang bertauhid kepada Allah dan tumbuh 

keimanan didalam jiwanya, serta mampu berakhlak dengan akhlak yang mulia”. 

  Mata pelajaran Aqidah Akhlak yang dimaksud disini  adalah materi yang 

disajikan melalui disiplin ilmu yang dibuat dalam satu mata pelajaran Aqidah Akhlak 

yang didalamnya membahas tentang masalah-masalah aqidah dan masalah akhlak 

sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam yang harus dipelajari oleh peserta didik di 

Madrasah Ibditidaiyah. 

5. MIN 6 Lampung Selatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan 

  Adalah suatu lembaga pendidikan formal pada jenjang sekolah atas yang 

berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan yang 

dalam hal ini menjadi objek lokasi penelitian. 

  Berdasar uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan skripsi 

ini suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas secara lebih dalam mengenai 

peranan kompetensi  pedagogik guru  terhadap meningkatkan hasil  belajar  Aqidah 

Akhlaq di MIN 6 Lampung Selatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memilih judul skripsi ini dengan mengemukakan alasan pemilihan 

judul sebagai berikut : 

1. Guru adalah salah satu komponen pendidikan yang ikut berperan aktif dan 

strategis dalam memperlancar proses belajar mengajar di sekolah. Mengingat 

posisinya yang begitu penting dalam proses belajar mengajar, guru harus 

memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, salah 

satunya adalah kompetensi pedagogik sehingga diharapkan dengan kompetensi 

pedagogik yang dimilikinya tersebut dapat memberikan sumbangan terhadap 

peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. 

2. Guru Aqidah Akhlak pada MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan berbagai tugas dan tanggung 

jawabnya serta memiliki kemampuan yang mencerminkan adanya kompetensi 

pedagogik sebagai seorang guru. Kondisi ini menarik untuk diungkap secara 

mendalam apakah kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru Aqidah Akhlak 

tersebut berdampak positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang paling penting, untuk 

tercapainya pembangunan  nasional. Untuk pencapaian pembangunan nasional 

tersebut, maka pemerintah telah merencanakan dan melakukan perluasan serta 

peningkatan kualitas pendidikan kejuruan serta pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.  
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potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga Negara Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan nasional 

adalah "berkembangnya yang demokratis serta bertanggung jawab". 

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa pendidikan  sangat penting 

bagi kita semua. Oleh karena pentingnya pendidikan maka perlu ditingkatkan pula 

kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesehatan tenaga 

pendidikan sehingga tenaga pendidikan mampu berfungsi secara optimal. 

Proses belajar mengajar atau pembelajaran merupakan aktivitas yang  

dilakukan antara guru dan peserta didik  dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. 

Hal ini adalah suatu interaksi sosial antara guru dan peserta didik  yang tidak dapat 

dipisahkan dalam belajar mengajar, dimana pendidikan mempunyai tujuan untuk 

membentuk dan merubah tingkah laku seseorang agar menjadi lebih dewasa. 

Sebagaimana apa yang disebutkan bahwa pendidikan adalah "bantuan yang diberikan 

dengan sengaja kepada anak dalam pertumbuhan jasmani dan rohani untuk mencapai 

tingkat yang lebih dewasa". 

Mengingat begitu pentingnya pembangunan dibidang pendidikan dalam 

kaitannya dengan pembangunan nasional, pemerintah telah menyadari bahwa 

pendidikan harus terus-menerus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.  

Salah satu faktor yang paling menentukan berhasilnya proses belajar mengajar 

di kelas adalah guru, oleh karena itu guru merupakan ujung tombak demi tercapainya 
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usaha pendidikan, sebagaimana fungsinya sebagai pengajar, pendidik dan 

pembimbing murid dan pada realitasnya apabila sebuah lembaga pendidikan tidak 

menghasilkan out put seperti apa yang diharapkan orang tua dan masyarakat maka 

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

Apabila seorang guru tidak memiliki kualitas pribadi yang handal, keilmuan 

dan kepribadian keguruannya tidak bermutu, maka akan menghambat bahkan tidak 

menutup kemungkinan akan merusak tercapainya tujuan pendidikan, dalam hal ini 

seorang pemerhati pendidikan menyatakan :  

"Sumber penyebab utama masalah perkembangan nilai, mutu dan obyektivitas 

pendidikan adalah masih adanya para guru yang sebenarnya belum dapat 

dikatakan layak menjadi guru, baik bila ditinjau dari penguasaan materi pelajaran 

maupun dari sikap tindakannya terhadap murid dan pengetahuannya tentang 

pendidikan". 

 

Salah satu faktor yang  paling menentukan berhasilnya proses belajar 

mengajar di kelas adalah guru, oleh karena itu guru merupakan ujung tombak demi 

tercapainya usaha pendidikan, sebagaimana fungsinya sebagai pengajar, pendidik dan 

pembimbing murid dan pada realitasnya apabila sebuah lembaga pendidikan tidak 

menghasilkan out put seperti apa yang diharapkan orang tua dan masyarakat maka 

mereka lebih menyoroti guru sebagai penyebab kegagalan itu dari pada faktor lain 

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

dilakukan secara benar dan tepat dalam menjalankannya serta dibutuhkan adanya 

kompetensi dalam dirinya, hal ini sesuai dengan firman Allah dan hadits Rasulullah 

yaitu : 
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Artinya : "Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 

sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, 

siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari 

dunia ini. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak akan 

mendapat keberuntungan ".(QS. Al An'am : 135)
1
 

 

 

 

َعْن َاِبْ ُىَريْ َرَة َرِضَي اهللُ َعْنُو : قَاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِاَذاُوِسَد ْااَلْمُر ِاىَل 
اَعةَ   )رواه امحد بن حنبل( َغْْيِ اَْىِلِو فَاَنْ َتِظِر السَّ

 

Artinya :  "Dari Abu Hurairah R.A. berkata : Rasulullah SAW bersabda "Jika 

sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya 

(bidangnya), maka tunggulah akan kehancurannya". (HR. Ahmad bin 

Hambal)
2
 

 

Berdasarkan  hadits di atas dapat dipahami bahwa Pendidik adalah tugas yang 

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

dibutuhkan kemampuan khusus atau kompetensi dalam menjalankan tugasnya, jika 

seorang pendidik tanpa dibekali dengan ilmu ke-profesionalan nya maka tujuan yang 

diharapkan tidak akan tercapai dengan optimal. 

                                                 
1
Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, Yayasan Penerjemah Al Quran, Jakarta, 

2005, hlm. 210. 
2
Ahmad bin Hambal,  Sunan  Ahmad bin Hambal, Dar Al-Maktab Al- Islamiyah, Lebanon 

Beirut, 1993, Jilid III, hlm. 361 
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Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagaimana yang 

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

adalah kompetensi pedagogik. Kata pedagogik berasal dari bahasa Yunani Kuno, 

yaitu paedos (anak) dan agogos (mengantar, membimbing, memimpin).
3
 Dari dua 

istilah diatas timbul istilah baru yaitu pedagogik, keduanya memiliki pengertian yang 

hampir serupa, yaitu sebutan untuk pelayan pada zaman Yunani kuno yang 

mengantarkan atau membimbing anak dari rumah ke sekolah setelah sampai di 

sekolah anak dilepas, dalam pengertian pedagog intinya adalah mengantarkan anak 

menuju pada kedewasaan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperjelas bahwa Peranan kompetensi 

pedagogik guru adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi Hasil Belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Adapun indikasi seorang guru memiliki Peranan kompetensi pedagogik 

adalah sebagai berikut : 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;  

b. Pemahaman terhadap peserta didik;  

                                                 
3
E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Remaja Rosda Karya, Bandung, 

2007, hlm. 4.  
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c. Pengembangan kurikulum/ silabus;  

d. Perancangan pembelajaran;  

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;  

f. Evaluasi hasil belajar; dan  

g. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya”.
4
 

 

Dengan  Peranan  komptensi pedagogik yang dimiliki, selain menguasai 

materi dan dapat mengolah program belajar mengajar, guru pada umumnya dan 

khususnya guru Aqidah Akhlak  juga dituntut dapat meningkatkan Hasil Belajar.  

Dalam  meningkatkan Hasil Belajar harus diperhatikan dua hal yaitu pertama, 

dalam proses pembelajaran melibatkan proses berpikir. Kedua, dalam proses 

pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus menerus 

yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta 

didik, yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu peserta didik  

untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri“.
5
  

Berdasarkan uraian di atas, proses pembelajaran yang baik dapat dilakukan 

oleh peserta didik  baik di dalam maupun di luar kelas, dan dengan karakteristik yang 

dimiliki oleh peserta didik  diharapkan mereka mampu berinteraksi dan bersosialisasi 

dengan teman- temannya secara baik dan bijaksana. 

Meningkatan  Hasil Belajar dapat dikatakan sebagai gambaran mengenai baik 

buruknya hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

dilaksanakan. Sekolah dianggap bermutu bila berhasil mengubah sikap, perilaku dan 

                                                 
4
Tim Penyusun, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  Sinar 

Grafika, Jakarta, 2006, hlm.  7.  
5
Sutari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis, FIP IKIP, Yogyakarta,  

Cetakan ke-4, 2001, hlm. 63.  
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keterampilan peserta didik dikaitkan dengan tujuan pendidikannya. Hasil Belajar 

pendidikan sebagai sistem selanjutnya tergantung pada mutu komponen yang 

membentuk sistem, serta proses pembelajaran yang berlangsung hingga membuahkan 

hasil. 

Meningkatan Hasil Belajar dalam proses belajar mengajar dapat dilihat dari 

lima indikator yaitu sebagai berikut : 

1. Kesesuaian   

2. Daya tarik   

3. Efektivitas   

4. Efisiensi dan  

5. Produktivitas pembelajaran.
6
 

 

   Kesesuaian yaitu antara karakteristik peserta didik dengan strategi belajar, 

Daya tarik guru dalam menciptakan suasana kelas yang akrab hangat dan merangsang 

pembentukan kepribadian peserta didik, Efektivitas dalam pembelajaran  melalui 

tahap perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan, 

Efisiensi kesepadanan antara waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan dengan hasil 

yang diperoleh dan produktivitas pembelajaran dari menghafal dan mengingat ke 

menganalisis dan mencipta. 

Pembelajaran harus dipahami secara mendalam dengan tetap 

mengacu pada beberapa karakteristiknya, yaitu :  

1. Dalam proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal dan 

menghendaki aktifitas siswa dalam proses berfikir, bukan sekedar mendengar dan 

mencatat. 

                                                 
6
Pudji Muljono, Manajemen Pembelajaran  Quantum Teaching, Jakarta,  2006, hlm. 29.  
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2. Dalam pembelajaran terbangun suasana dialogis dan proses tanya jawab secara 

terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan berfikir siswa yang pada akhirnya 

mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuan sendiri 

3. Pembelajaran berarti membelajarkan siswa, yang mana kriteria keberhasilan 

proses pembelajaran tidak diukur dari sejauh mana siswa telah menguasai materi 

pelajaran, akan tetapi diukur dari sejauh mana siswa telah melakukan proses 

belajar. 

4. Proses pem  belajaran berlangsung dimana saja, kelas bukanlah satu-satunya 

tempat belajar siswa, tapi siswa dapat memanfaatkan berbagai tempat belajar 

siswa sesuai kebutuhandan sifat materi pelajaran. 

5. Pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Tujuan pembelajaran bukanlah 

penguasaan materi pelajaran, akan tetapi proses untuk mengubah tingkah laku 

siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
7
  

 

Dalam upaya Meningkatkan Hasil Belajar di sekolah, guru  Aqidah Akhlak 

akan selalu berhadapan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu ada lima 

faktor yang dominan yaitu : 

1. Kepemimpinan Kepala sekolah 

Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan 

mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah 

dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.  

2. Peserta didik  

Pendekatan yang harus dilakukan adalah peserta didik sebagai pusat sehingga 

kompetensi dan kemampuan peserta didik  dapat digali sehingga sekolah dapat 

menginventarisir kekuatan yang ada pada peserta didik  .  

3. Guru 

Pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi 

kerja guru dalam kegiatan seminar, MGMP, lokakarya serta pelatihan sehingga 

hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah.  

4. Kurikulum 

Adanya kurikulum yang tetap tetapi dinamis dapat memungkinkan dan 

memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals (tujuan ) dapat 

dicapai secara maksimal;  

5. Jaringan Kerjasama 

Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat 

semata (orang tua dan masyarakat) tetapi dengan organisasi lain, seperti 

                                                 
7
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/karakteristik-pembelajaran,diakses Februari 

2013.  

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/karakteristik-pembelajaran
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perusahaan / instansi sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia 

kerja.
8
 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada saat pra survey diperoleh data bahwa guru 

Aqidah Akhlaq  pada MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan memiliki Peranan kompetensi Pedagogik Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar pembelajaran, yaitu : 

“Saya sebagai seorang guru Aqidah Akhlak  berusaha semaksimal untuk 

memenuhi kriteria sebagai seorang guru yang memiliki peranan  kompetensi 

dalam pengajaran. Kompetensi yang harus saya miliki adalah  peranan  

kompetensi pedagogik yaitu kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang 

meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap 

peserta didik, pengembangan kurikulum/ silabus, perancangan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya”.
9
    

Peranan Kompetensi yang dimiliki oleh guru Aqidah Akhlak  tersebut di atas 

belum menunjukkan hasil yang optimal dalam Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah 

Akhlaq  di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan, sebagaimana  hasil observasi pada  saat  pra survey terhadap terhadap guru 

Aqidah Akhlaq  yaitu : 

Tabel 1 

Jumlah Peserta Didik Kelas V A 

MIN 6 Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2015/2016 

saleK 

 

kidle  taKaePe aumuJ kidle  

L t 

A V 13 14 72 

 

 

                                                 
8
Sudarwan Danim, Pendidikan  di Masa yang akan Datang : Tantangan dan Peluang, Renika 

Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 56.   
9
Herlinda, Guru Aqidah Akhlak MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan, Wawancara, Februari 2016.  
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Tabel 2 

Daftar Nilai Ulangan Harian Peserta Didik Kelas V A 

MIN 6 Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015 

oN No oede  uKae ssK ouleu saPiKPeKeK 

1 Vhuh  auK V dee 27 27 siKPeK 

7 VtePe aau ouKteid 27 36 sumeJ siKPeK 

6 V dem VKaee diemu 27 27 siKPeK 

4 Vdalue 27 27 siKPeK 

7 VKtte  ugene 27 33 sumeJ siKPeK 

3 VKuKe Vilue tiPeu 27 37 sumeJ siKPeK 

2 VKu tiKiuPe  eeu 27 22 siKPeK 

7 aetiK Vmu  ugene 27 77 sumeJ siKPeK 

9 aeni aueteKPeee 27 73 sumeJ siKPeK 

17 auKe duPeueKe 27 77 sumeJ siKPeK 

11 aeuKe VKPuJe 27 27 siKPeK 

17 duemeiK delu  27 31 sumeJ siKPeK 

16 humenePil lKPuyNde  27 24 siKPeK 

14 kileuJe  27 71 sumeJ siKPeK 

17 s eueil VKaee 27 33 sumeJ siKPeK 

13 LePuhe  VKdil 27 27 siKPeK 

12 LuKe Kee ede 27 32 sumeJ siKPeK 

17 Vhmel fK 27 37 sumeJ siKPeK 

19 Vmu  uKttu  fK 27 33 sumeJ siKPeK 

77 tiPeu sidele  e 27 27 siKPeK 

71 aaKu aueKe 27 37 sumeJ siKPeK 

77 auKe LaKPeeu 27 27 siKPeK 

76  eKuePuK 27 77 sumeJ siKPeK 

74  NhuePuK 27 37 sumeJ siKPeK 

77  iKeKPu 27 24 siKPeK 

73  nuhe   eJune  27 27 siKPeK 

72 Aate  eiiPeu 27 37 sumeJ siKPeK 

 

 

oN ouleu seuPaeue kidle   uKae taeKaKPeKa 

1 ≥ 70 siKPeK 11 %40,7 

7 ≤ 70 sumeJ siKPeK 16  %59,3 

kidle  27 %177   

Hasil Prasurver Hasil Belajar Akidah Akhlak 
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No  Indikator Uraian Keterangan  

1 Kesesuaian Baik  Kesesuaian antara karakteristik 

peserta didik dengan strategi belajar 

2 Daya tarik Kurang Guru menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan 

3 Efektivitas  Kurang  Dalam pembelajaran  melalui tahap 

perencanaan, pengembangan, 

pelaksanaan, penilaian dan evaluasi 

4 Efisiensi  Kurang  Kesesuaian antara waktu, biaya, dan 

tenaga yang digunakan dengan hasil 

yang diperoleh 

5 Produktivitas 

pembelajaran 

Kurang  Proses pembelajaran melalui proses 

menghafal, mengingat, menganalisis 

dan mencipta 

Sumber : Hasil observasi pada saat pra survey 

Berdasarkan data tersebut di atas jelas bahwa peranan kompetensi pedagogik 

guru Aqidah Akhlak  di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan belum berhasil dalam Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah Akhlak  

di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

Kondisi inilah yang memotivasi penulis untuk mengungkap secara mendalam 

berbagai faktor yang mempengaruhinya dan menuangkannya dalam penelitian ilmiah 

dengan judul “Peranan Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Aqidah Akhlak  di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan  Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan”. 
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A. Rumusan Masalah 

Masalah adalah “adanya kesenjangan antara dassolen (yang seharusnya) dan 

dassein (kenyataan yang terjadi), ada pebedaan  yang seharusnya dan apa yang ada 

dalam kenyataan, antara harapan  dan kenyataan yang sebenarnya”.
10

 

Pendapat  lain menyatakan bahwa masalah adalah "suatu kesulitan yang 

menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah  harus   dapat dirasakan 

sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui (dengan jalan mengatasinya), apabila kita 

akan berjalan terus".
11

 

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa masalah adalah adanya 

kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. Oleh 

sebab itu masalah perlu dipecahkan dan dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya.  

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

permasalahan adalah "Bagaimana Peranan Kompetensi Pedagogik Guru Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan”?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

Suryadi Suryabrata, Metode Penelitian,   Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2000, Cet V, hlm. 

68. 
11

Winarno Surahmad, Dasar dan Tehnik Research, Tarsito, Bandung, Edisi Revisi, 2004,  

hlm. 33. 
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B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui Peranan Kompetensi Pedagogik Guru Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah Akhlak   di MIN 6 Lampung Selatan 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi motivasi dalam rangka 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru dengan melakukan langkah-

langkah strategis dan memberi kesempatan bagi untuk mengembangkan 

kompetensi yang dimiliki. 

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi positif 

bagi guru agar memenuhi standar kompetensi dalam mengajar, sehingga 

kompetensi yang dimilikinya tersebut dapat berdampak positif dalam 

meningkatkan hasil belajar dan bagi penulis penelitian ini diharapkan 

menjadi informasi yang berharga dalam rangka lebih memahami akan 

fungsi sebagai seorang guru yang dituntut profesional dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pembelajaran. 

 



 

 

 

 

17 

C. Metode Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah "keseluruhan subyek penelitian".
12

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan populasi adalah jumlah seluruh individu baik itu merupakan orang 

dewasa, peserta didik  atau anak-anak.  

Adapun yang  menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Guru Aqidah Akhlak  kelas V MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 1 orang. 

2. Peserta didik  kelas V MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 38 orang. Alasan pengambilan 

anggota populasi dari kelas V adalah berdasarkan hasil observasi kelas 

tersebut hasil belajar kurang baik. Adapun jumlah populasi sebagaimana tabel 

dibawah ini :  

Tabel 3 

Jumlah Populasi Penelitian 

Kelas 
Jumlah Populasi 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan  

V 13 14 27 

Jumlah 13 14 27 

 

                                                 
12

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, 

Jakarta, Cet. V, 2004, hlm. 130. 
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Mengingat populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, maka  

keseluruhan dari populasi tersebut dijadikan obyek dalam penelitian, sehingga  

penelitian ini disebut penelitian populasi. Sebagaimana pendapat "bahwa untuk 

sekedar ancer-ancer apabila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya bersifat penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah 

subyeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15 atau 20-25 atau lebih".
13

   

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menetapkan jumlah sampel dalam 

penelitian ini yaitu 38 orang. 

2.  Alat Pengumpul Data 

Dalam pengumpulan data, dipergunakan berbagai macam metode, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena 

obyek yang diteliti secara obyektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis 

agar diperoleh gambaran yang lebih konkret dan kondisi di lapangan. 

Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa "observasi biasa diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena yang 

diselidiki".
14

      

Adapun jenis metode observasi berdasarkan peranan yang dimainkan 

yaitu dikelompokkan menjadi dua bentuk sebagai berikut : 

                                                 
13

Ibid., hlm. 120.  
14

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta,  2005, cetakan ke VI, hlm. 114.  
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1) Observasi  terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis 

tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. 

2) Observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang tidak dipersiapajn secara 

sistematis tentang apa yang akan diobservasi”.
15

 

 

Dalam penelitian ini digunakan jenis observasi terstruktur, dimana peneliti 

merancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana 

tempatnya. 

 Metode ini digunakan untuk mengobservasi Perana kompetensi 

Pedagogik Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah Akhlak  di MIN 6 

Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Metode Interview 

Interview adalah "suatu tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarkan dengan telinganya sendiri".
16

 

Pendapat lain menyatakan bahwa interview adalah "suatu percakapan 

yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, dan ini merupakan tanya jawab 

dengan menggunakan lisan dalam dua orang atau lebih dengan berhadapan secara 

fisik, interview sama dengan bincang-bincang".
17

 

                                                 
15

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RD., 

Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 205. 

 
16

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumni Madar Maju,  Bandung, Ediai 

Revisi, 2004, hlm. 171 
17

Ibid., hlm. 71. 
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Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa metode interview merupakan 

salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan 

komunikasi langsung antar dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan.  

Apabila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, maka interview 

dapat dibagi atas tiga:  

1) Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok 

masalah yang diteliti  

2) Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara di mana interviewer 

tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok dari fokus 

penelitian dan interviewer.  

3) Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara hanya 

membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses 

wawancara berlangsung mengikuti situasi.
18

 

 

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, penulis menggunakan 

jenis interview bebas terpimpin, sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa 

"dalam interview bebas terpimpin penginterview menyiapkan kerangka-kerangka 

pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan itu  diajukan sama 

sekali diserahkan kepada kebijakan interviewer dan tidak ada campur tangan 

pihak lain".
19
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Metode ini digunakan untuk mewawancarai guru Aqidah Akhlaq  untuk 

mendapatkan data tentang Peranan Kompetensi Pedagogik yang dimilikinya juga 

mengenai Hasi Belajar Aqidah Akhlak  di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan serta ditujukan kepada Kepala Sekolah 

untuk mendapatkan data berkenaan dengan kondisi obyektif  sekolah. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara 

mencari data-data tertulis sebagai bukti penelitian. Dokumentasi adalah "mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan  sebagainya.
20

 

Jadi metode dokumentasi salah satu cara untuk menghimpun data 

mengenai hal-hal tertentu, melalui catatan-catatan, dokumen yang disusun oleh 

suatu instansi atau organisasi-organisasi tertentu.  

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang 

berkaitan tentang keadaan objektif  MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan 

Jatiagung  Kabupaten Lampung Selatan seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, 

struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana 

dan Hasil Belajar Aqidah Akhlak  lain-lain. 
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3. Analisa Data 

Menurut Nasution, analisa data adalah ”proses menyusun, mengkategorikan 

data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya”.
21

 Dalam 

penelitian kualitatif ada banyak analisis data yang dapat digunakan. Namun demikian, 

semua analisis data penelitian kualitatif  biasanya mendasarkan bahwa analisis data 

dilakukan sepanjang penelitian. Dengan kata lain, kegiatannya dilakukan bersamaan 

dengan proses pelaksanaan pengumpulan data”.
22

 Adapun langkah yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data  atau proses transformasi diartikan “proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data 

yang muncul dari catatan-catatan di lapangan yang mencakup kegiatan 

mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-

milahkannya ke dalam satuan konsep, kategori atau tema tertentu”. 
23

 

Dalam kaitan ini peneliti menajamkan analisis, menggolongkan atau 

pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
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b. Display Data 

Display data atau penyajian data adalah “kegiatan yang mencakup 

mengorganisasi data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara 

lebih utuh. Display data dapat berbentuk bentuk uraian naratif, bagan, hubungan 

antar kategori, diagram alur (flow chart), dan lain sejenisnya atau bentuk-bentuk 

lain”.
24

 

Dalam kaitan ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga 

menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 

Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar 

fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu 

ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. 

c. Menarik Kesimpulan (verifikasi) 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau 

proposisi. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan 

dari konfigurasi yang utuh. 

Dalam pengambilan kesimpulan menggunakan pendekatan berfikir induktif 

yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus 

kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi-generalisasi 

yang mempunyai sifat umum. 

                                                 
24

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan 

Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.  70. 



 

 

 

 

24 

D.  Waktu dan Rencana Anggaran Biaya Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data                   : 07 hari 

2. Pelaksanaan penelitian                   : 30 hari 

3. Pengolahan data                       : 07 hari 

4. Penggandaan laporan                  : 07 hari 

Jumlah          : 51 hari 

Adapun rencana biaya sebesar Rp. 1.500.000,- dengan perincian sebagai 

berikut : 

1. Pengumpulan data                            = Rp.      100.000,- 

2. Pembelian Buku      :  4 X Rp. 50.000,-   = Rp.      200.000,- 

3. Transportasi          :  4 X Rp. 50.000,-          = Rp.      200.000,- 

4. Biaya Pengetikan                                  = Rp.      200.000,- 

5. Biaya Ujian                                       = Rp.      500.000,- 

6. Penggandaan Skripsi : 6 exs Rp. 50.000         = Rp.      300.000.- 

Jumlah     = Rp.  1.500.000,- 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Kompetensi Pedagogik Guru 

1. Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru 

Sebelum menguraikan tentang pengertian kompetensi pedagogik guru 

secara utuh, akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian peranan 

kompetensi.  

Kompetensi secara etimologi berarti "kecakapan atau kemampuan".
25

 

Sedangkan secara terminologi berarti pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan 

berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus menerus memungkinkan 

seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu".
26

  

Definisi lain menyatakan bahwa kompetensi adalah "pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi 

bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya".
27
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Kompetensi Pedagogik adalah seperangkat kemampuan dan ketrampilan 

(skill) yang   berkaitan dengan interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa 

dalam kelas. Kompetensi Pedagogik meliputi, kemapuan guru dalam menjelaskan 

materi, melaksanakan metode pembelajaran, memberikan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan, mengelola kelas, dan melakukan evaluasi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pedagogik 

adalah besifat mendidik, hukuman kepada anak. Sedangkan guru dalam Undang-

undang Nomor 14 tahun 2005. Diartikan sebagai “pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. 
28

 

Pendapat lain menyatakan bahwa guru adalah "salah satu komponen 

manusiawi yang dalam proses belajar mengajar. Dan ikut berperan dalam usaha 

pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang potensial di dalam 

pembangunan".
29

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa kompetensi 

pedagogik guru adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi ; 
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1. Pemahaman terhadap peserta didik, Peserta didik adalah setiap orang yang 

menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan 

kegiatan pendidikan. Tujuan guru mengenal siswa-siswanya adalah agar guru 

dapat membantupertumbuhan dan perkembangannya secara efektif, menentukan 

materi yang akan diberikan, menggunakan prosedur mengajar yang serasi, 

mengadakan diagnosis atas kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, dan 

kegiatan-kegiatan guru lainnya yang berkaitan dengan individu siswa. Dalam 

memahami siswa, guru perlu memberikan perhatian khusus pada perbedaan 

individual anak didik, antara lain: 

a. Tingkat Kecerdasan  

Kecerdasan seseorang terdiri dari beberapa tingkat yaitu : golongan 

terendah adalah mereka yang IQ-nya antara 0-50 dan di katakan idiot. 

Golongan kedua adalah mereka yang ber-IQ antara 50- 70 yang dikenal dengan 

golongan moron yaitu keterbatasan mental. Golongan ketiga yaitu mereka yang 

ber-IQ antara 70-90 disebut sebagai anak lambat atau bodoh. Golongan 

menengah merupakan bagian yang besar jumlahnya yaitu golongan yang ber-IQ 

90-110. Mereka bisa belajar secara normal. Sedangkan yang ber IQ 140 ke atas 

disebut genius, mereka mampu belajar jauh lebih cepat dari golongan lainnya.
30

 

b. Kreativitas 

 Setiap orang memiliki perbedaan dalam kreativitas baik inter maupun 

intra individu. Orang yang mampu menciptakan sesuatu yang baru disebut 
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dengan orang kreatif. Kreativitas erat hubungannya dengan intelegensi dan 

kepribadian. Seseorang yang kreatif pada umumnya memiliki intelegensi yang 

cukup tinggi dan suka hal-hal yang baru.
31

 

c. Kondisi fisik 

Kondisi fisik berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, kemampuan 

berbicara, pincang (kaki), dan lumpuh karena kerusakan otak. Guru harus 

memberikan layanan yang berbeda terhadap peserta didik yang memiliki 

kelainan seperti diatas dalam rangka membantu perkembangan pribadi mereka. 

Misalnya dalam hal jenis media yang digunakan, membantu dan mengatur posisi 

duduk dan lain sebagainya.
32

 

2. Perancangan pembelajaran  merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang 

harus dimiliki guru, yang akan tertuju pada pelaksanaan pembelajaran. 

Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tigakegiatan, yaitu: 
33

 

a. Identifikasi kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya 

dengan kondisi yang sebenarnya. Identifikasi kebutuhan bertujuan untuk 

melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan 

sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya.  

b. Identifikasi kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta 

didik dan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam 

pembelajaran, yang memiliki peran penting dalam menentukan arah 
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pembelajaran. Kompetensi akan memberikan petunjuk yang jelas terhadap 

materi yang harus dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran serta 

penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif 

berdasarkan kinerja peserta didik, dengan bukti penguasaan mereka terhadap 

suatu kompetensi sebagai hasil belajar.  

c. Penyusunan program pembelajaran Penyusunan program pembelajaran akan 

tertuju pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sebagai produk 

program pembelajaran jangka pendek, yang mencakup komponen program 

kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. Komponen program 

mencakup kompetensi dasar, materi standar, metode dan teknik, media dan 

sumber belajar, waktu belajar dan daya dukung lainnya.  

3. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis Dalam peraturan 

pemerintah tentang guru dijelaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi untuk 

melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Hal ini berarti bahwa 

pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis antar sesama 

subjek pembelajaran sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikatif. 

Tanpa komunikasi tidak akan ada pendidikan sejati.
34

 Pelaksanaan pembelajaran 

interaktif adalah pelaksanaan pembelajaran yang langsung melibatkan siswanya 

di kelas. Dimana antara guru dan peserta didik terjadi sebuah komunkasi yang 

bersifat interaktif atau dialogis antara guru dengan peserta didik sehingga dapat 

melahirkan pemikiran-pemikiran kritis dan inovatif.  
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4. Evaluasi hasil belajar adalah proses pengukuran atau penilaian. 
35

 

Berhasil dan tidaknya suatu pendidikan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat 

dari evaluasi terhadap out put yang dihasilkan. Dengan kompetensi yang 

dimilikinya, maka setiap guru harus mengadakan evaluasi setelah materi yang 

diajarkan selesai. Evaluasi pembelajaran bukan saja berfungsi untuk melihat 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai 

umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui 

evaluasi dapat dilihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem 

pembelajaran. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran agar 

guru dapat melihat keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran 

juga dilakukan secara terus-menerus, untuk mengetahui dan memantau 

perubahan serta kemajuan yang dicapai peserta didik, maupun untuk memberi 

skor, angka atau nilai yang bisa dilakukan dalam penilaian hasil belajar dan 

sebagai umpan balik bagi guru. Sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini yaitu 

KTSP, maka penilaian atau evaluasi yang dilakukan guru untuk mengetahui 

kemampuan siswa adalah dengan penilaian berbasis kelas (POK). Keberhasilan 

kegiatan evaluasi yang ditentukan oleh keberhasilan guru dalam merangsang dan 

menentukan proses evaluasi. Prosedur yang dimaksud adalah langkah-langkah 
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pokok yang harus diikuti atau ditempuh dalam kegiatan evaluasi. Adapun ke 

giatan evaluasi yang dilakukan oleh guru meliputi :    

a. Menyusun tes 

1) Tes bentuk uraian/subyektif adalah tes yang berupa pertanyaan yang 

mengandung permasalahan dan jawabannya memerlukan pembahasan, 

uraian atau penjelasan. 

2) Tes bentuk obyektif adalah tes yang memuat pertanyaan-pertanyaan 

yang terstruktur sekira sempurna sehingga peserta tes tidak perlu melahirkan 

ide jawaban karena telah disediakan pilihan jawabannya. Tes bentuk obyektif 

terbagi menjadi dua jenis yaitu : tes yang menuntut pemberian jawaban yaitu 

bentuk jawaban pe ndek d an be ntuk melengkapi da n tes yang menuntut 

pemilihan jawaban yang disediakan yaitu tes be ntuk be nar salah, be ntuk 

menjodo hkan da n piliha n ganda. Berdasarkan pada pendapat di atas maka 

guru dalam menyusun tes dapat menentukan dan menetapkan bentuk-bentuk 

tes yang akan digunakanbaik tes bentu k uraian maupun tes be ntuk ob 

yektif.
36

 

b. Melakukan Tes  

pelaksanaan tes mempunyai arti bagaimana cara melaksanakan suatu tes yang 

sah direncanakan, baik yang menyangkut tes lisan, tes tertulis maupun tes 

perbuatan, adapun pelaksanaan tes dimaksudkan untuk menyimpulkan data 

                                                 
36

 Ary H Gunawan. 1996. Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan 

Mikro.Jakarta:Rineka Cipta. hlm. 84 



 

 

 

 

32 

mengenai keseluruhan aspek hasil belajar siswa baik mengenai aspek bakat, 

minat,pencapaian maupun informasi umum lainnya. Ada 3 bentuk yaitu : 

a) Evaluasi formatif adalah tes yang dilakukan pada setiap akhir satuan 

pelajaran dan berfungsi memperbaiki PBM atau memperbaiki satuan 

pelajaran.  

b) Evaluasi sub sumatif dan sumatif. Evaluasi sub sumatif dilakukan setelah 

beberapa satuan bahasa selesai dan dilakukan pada seperempat jam atau tiap 

catur wulan. Evaluasi sumatif merupakan penentuan kenaikan kelas yang 

dilakukan tiap akhir cawu atau semester. Setelah proses belajar selesai.  

c) EBTA/EBTANAS, merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir 

tahun pelajaran sebagai bukti bahwa program pendidikan yang diikuti telah 

selesai. Dengan demikian yang dimaks ud de ngan pe laksanaan evaluasi hasil 

belajar  adalah untuk menganalisis tindakan belajar dengan menggunakan 

bahan dan cara tertentu agar memperoleh hasil yang subyektif dan untuk 

memperoleh umpan balik dari siswa. 

d) Penilaian akhir 

 satuan pendidikan dan sertifikasi Pada setiap akhir semester dan tahun 

pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran 

secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam 
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satuan waktu tertentu dan juga untuk keperluan sertifikasi, kinerja dan hasil 

belajar yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
37

 

5. Pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian pesat, guru 

tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji informasi tetapi juga harus mampu 

bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah 

sendiri informasi. Dengan demikian keahlian guru harus terus dikembangkan dan 

tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar. Guru yang baik adalah 

guru yang selalu bersikap obyektif, terbuka untuk menerima kritik terhadap 

kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, misalnya dalam hal caranya 

mengajar, serta terus mengembangkan pengetahuannya terkait dengan profesinya 

sebagai pendidik. Hal ini diperlukan dalam upaya perbaikan mutu pendidikan 

demi kepentingan peserta didik sehingga benar-benar tujuan pendidikan dapat 

tercapai dengan baik. ,Kompetensi pedagogik pada penelitian ini hanya terbatas 

pada kemampuan perancangan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran 

yang mendidik dan dialogis, dan evaluasi hasil belajar karena secara operasional 

ketiga kemampuan tersebut merupakan komponen dalam pengelolaan 

pembelajaran. 
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2. Indikasi Peranan Kompetensi Pedagogik Guru 

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen menjelaskan bahwa kriteria yang harus dimiliki oleh guru sebagai 

bagian dari peranan kompetensi pedagogik yaitu meliputi ; 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan:  

 

Guru sebagai tenaga pendidik yang sekaligus memiliki berperan 

penting dalam upaya meningkatkan hasil belajar  pendidikan di negara ini, 

terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami wawasan dan landasan  

kependidikan sebagai pengetahuan dasar. Pengetahuan awal tentang wawasan 

dan landasan kependidikan ini dapat diperoleh ketika guru mengambil 

pendidikan keguruan di perguruan tinggi. 

b. Pemahaman terhadap Kemampuan peserta didik 

Pemahaman kemampuan peserta didik  dengan indikasi antara lain: 

1. Memahami karakteristik perkembangan peserta didik, seperti 

memahami tingkat kognitif peserta didik sesuai dengan usianya. 

2. Memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik, 

seperti mengenali tipe-tipe kepribadian peserta didik dan mengenali 

tahapan-tahapan perkembangan kepribadian peserta didik. 

3. Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dan mengenali 

perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik. 
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c. Pengembangan kurikulum/ silabu  

            Pengembangan Kurikulum/Silabus  hubungan kurikulum dengan 

pengajaran dalam bentuk lain adalah dokumen kurikulum yang biasanya 

disebut silabus yang sifatnya lebih terbatas dari pada pedoman kurikulum, 

sebagaimana dikemukakan bahwa dalam silabi hanya tercakup bidang studi 

atau mata pelajaran yang harus diajarkan selama waktu setahun atau semester. 

Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, 

seperti pembuatan rencana 

pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem 

penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana 

pembelajar baik rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun 

satu kompetensi dasar. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk 

merencanakan pengelolaan kegiatan pengajaran secara klasikal, kelompok 

kecil atau secara individual. 

 

d. Perancangan pembelajaran: 

          Kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran, dengan 

indikasi antara lain: 

1) mampu merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, seperti 

merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai, memilih jenis strategi/metode 

pembelajaran yang cocok, menentukan langkah-langkah pembelajaran, 
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dan menentukan cara yang dapat digunakan untuk memotivasi peserta 

didik.  

2) mampu merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran,  seperti 

mampu menjabarkan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

serta mampu menyusun bahan pembelajaran secara runtut dan sistematis. 

3) mampu merencanakan penggunakan media dan sumber pengajaran sarana 

yang bisa digunakan untuk mempermudah pencapaian kompetensi, dan 

lainnya. 

4) mampu merencanakan pengelolaan kelas, seperti mampu menentukan 

alokasi waktu belajar mengajar, serta mampu menentukan cara 

pengorganisasian siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar.  

5) mampu merencanakan model penilaian hasil belajar, seperti menentukan 

macam macam bentuk penilaian dan membuat instrument penilaian hasil 

belajar. Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi 

pedagogis yang harus dimiliki guru, yang akan bermuara pada 

pelaksanaan pembelajaran. 
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3. Deskripsi Teori 

a. Empat Kompetensi Dasar Guru 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kompetensi 

adalah kewenangan (kekuasaan) untuk  menentukan (mehasil belajar skan) 

sesuatu.
38 

Sedangkan kompetensi menurut Undang- undang Republik Indonesia 

nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
39

 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia guru adalah orang yang 

pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.
 

Seorang guru harus mempunyai empat kompetensi dasar yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional.40
 

Kompetensi pedagogik terdiri dari tujuh subkompetensi, yaitu 

memahami karakter peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip 

pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum terakait dengan 

mata pelajaran yang diampu, menyelenggarakan pembeljaran yang mendidik, 

memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi secara 
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 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Undang-Undang dan 
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empatik dan santun, dan menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses 

hasil belajar 

b. Menguasai teori belajar dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik 

Perancangan teori pembelajaran merupakan salah satu kompetensi 

pedagogik yang harus dimiliki setiap guru, yang bermuara pada pelaksanaan 

pembelajaran, perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, 

yaitu : 

4. Identifikasi Kebutuhan 

Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan. 

Pada tahap ini bagusnya guru melibatkan peserta didik. Pelibatan peserta 

didik perlu disesuaikan dengan tingkat pematangan dan kemampuan, serta 

mungkin hanya bisa dilakukan 21untuk kelas-kelas tertentu yang sudah bisa 

dilibatkan.
41

 

5. Identifikasi Kompetensi 

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik, 

dan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam pembelajaran, 

yang memiliki peran penting dan menentukan arah pembelajaran. Kompetensi 

yang jelasakan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap materi yang harus 

dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran, serta memberi 

petunjuk terhadap penilaian. Oleh karena itu, setiap kompetensi harus 

merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang 
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direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (thinking skill).
42

 

Kompetensi yang harus dipelajari dan dimiliki peserta didik perlu dijelaskan 

sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud dari hasil belajar yang 

mengacu pada pengalaman langsung. 

6. Penyusunan Program Pembelajaran 

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran 

jangka pendek, yang mencakup komponen rogram kegiatan belajar dan proses 

pelaksanaan program. Komponen program mencakup kompetensi dasar, 

materi standar, metode dan teknik, media dan sumber belajar, waktu belajar 

dan daya dukung lainnya. 

Pengembangan program pengajaran dimaksud adalah rumusan-

rumusan tentang apa yang dilakukan guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan, sebelum kegiatan belajar mengajar 

sesungguhnya dilaksanakan. 

Pengembangan program ini merupakan suatu sistem yang menjelaskan 

adanya analisis atas semua komponen yang benar-benar harus saling terkait 

secara fungsional untuk mencapai tujuan.
43
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Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogis 

yang harus dimiliki guru yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. 

Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu: 

a. Identifikasi kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya 

dengan kondisi yang sebenarnya, atau sesuatu yang harus dipenuhi untuk 

mencapai tujuan. Identifikasi kebutuhan bertujuan antara lain untuk 

melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan 

sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya. 

b.  Identifikasi Kompetensi 

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta 

didik, dan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam 

pembelajaran, yang memiliki peran penting dan menentukan arah 

pembelajaran. Penilaian pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara 

objektif, berdasarkan kinerja peserta didik, dengan bukti penguasaan mereka 

terhadap suatu kompetensi sebagai hasil belajar. 

c. Penyusunan Program Pembelajaran 

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran 

jangka pendek, yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan 

proses pelaksanaan program. Komponen program mencakup kompetensi 

dasar, materi standar, metode dan teknik, media dan sumber belajar, waktu 
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belajar dan daya dukung lainnya. Dengan demikian, rencana pelaksanaan 

pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu sistem, yang terdiri atas 

komponen-komponen yang saling berhubungan serta berinteraksi satu sama 

lain, dan memuat langkah-langkah pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan 

atau membentuk kompetensi. 

7. Evaluasi hasil belajar   

a. Penilaian Kelas 

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum 

dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses 

pembelajaran dalam satuan bahasan atau kompetensi tertentu. Ulangan 

harian ini terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab para peserta 

didik, dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang 

sedang dibahas. Ulangan harian ini terutama ditujukan untuk memperbaiki 

program pembelajaran, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan 

untuk tujuan-tujuan lain, misalnya sebagai bahan pertimbangan dalam 

memberikan nilai bagi para peserta didik. 

b. Tes Kemampuan Dasar 

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

membaca, menulis dan berhitung yang diperlukan dalam rangka 

memperbaiki program pembelajaran (program remedial).  
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c. Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi 

Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan 

kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan 

menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu 

tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja dan hasil belajar yang 

dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tidak semata-mata 

didasarkan atas hasil penilaian pada akhir jenjang sekolah. 

d. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya
44

 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian 

pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji informasi tetapi 

juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan 

pembimbing  yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada pesera 

didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian 

keahlian guru harus terus dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada 

penguasaan prinsip mengajar. 

Guru yang baik adalah guru yang selalu bersikap obyektif, terbuka 

untuk menerima kritik terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada 

dirinya, misalnya dalam hal caranya mengajar, serta terus 

mengembangkan pengetahuannya terkait dengan profesinya sebagai 
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pendidik. Hal ini diperlukan dalam upaya perbaikan hasil belajar  

pendidikan demi kepentingan anak didik sehingga benar-benar tujuan 

pendidikan dapat tercapai dengan baik. 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang 

mengandung  serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan 

timbal balik yang Urgensi Kompetensi Pedagogik Guru berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses  

belajar mengajar tersirat adanya satu kesatuan kegiatan yang tak 

terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Agar 

proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka 

guru mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam mengantarkan 

peserta didiknya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah 

selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan 

tugas dan tanggungjawabnya. Dengan kompetensi tersebut, maka akan 

menjadikan guru profesional, baik secara akademis maupun non 

akademis. 

Masalah kompetensi guru merupakan hal urgen yang harus 

dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang 

terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan 

mampu melakukan social adjustment dalam masyarakat. Kompetensi guru 

sangat penting dalam rangka penyusunan kurikulum. Ini dikarenakan 

kurikulum pendidikan haruslah disusun berdasarkan kompetensi yang 



 

 

 

 

44 

dimiliki oleh guru. Tujuan, program pendidikan, sistem penyampaian, 

evaluasi, dan sebagainya, hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar 

relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. Dengan demikian 

diharapkan guru tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab 

sebaik  mungkin.
45

  

Dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa, kompetensi 

guru berperan penting. Proses belajar mengajar dan hasil belajar para siswa 

bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan 

tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan 

membimbing para siswa. Guru yang berkompeten akan lebih mampu 

mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat 

optimal.
46

 

Agar tujuan pendidikan tercapai, yang dimulai dengan lingkungan 

belajar yang kondusif dan efektif, maka guru harus melengkapi dan 

meningkatkan kompetensinya. Di antara kriteria-kriteria kompetensi guru 

yang harus dimiliki meliputi: 

a. Kompetensi kognitif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan intelektual. 

b. Kompetensi afektif, yaitu kompetensi atau kemampuan bidang sikap, 

menghargai pekerjaan dan sikap dalam menghargai hal-hal yang 

berkenaan dengan tugas dan profesinya.’ 
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c. Kompetensi psikomotorik, yaitu kemampuan guru dalam berbagai 

keterampilan atau berperilaku.
47

 

 

Macam-Macam Kompetensi 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.  

Sub kompetensi dalam kompetensi Pedagogik adalah : 

a. Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta 

didik dengan memamfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-

prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. 

b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, 

menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan 

materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi 

yang dipilih. 

c.  Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (setting) 

pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 
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d.  Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi 

merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar 

secara berkesinambungan dengan berbagai metode,menganalisis hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery 

level), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan 

kualitas program pembelajaran secara umum. 

e.  Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya 

meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi 

akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai 

potensi non akademik. 

2. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan 

bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.  

Sub kompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi : 

a.   Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma 

sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai 

dengan norma. 

b. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak 

sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. 
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c.  Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada 

kemamfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan 

keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

d. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh 

positif terhadappeserta didik dan memiliki perilaku yangh disegani. 

e.  Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputibertindak sesuai dengan 

norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku 

yang diteladani peserta didik. 

3. Kompetensi Sosial 

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau 

wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Sub kompetensi dalam kompetensi sosial meliputi 

a. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agara, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, 

dan status sosial keluarga. 

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. 

c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah NKRI yang memiliki 

keragaman sosial budaya. 

d. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. 
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e. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik 

memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta 

didik. 

f. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

g. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar. 

4. Kompetensi Profesional 

Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata 

pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta 

penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. 

Sub kompetensi dalam kompetensi profesional meliputi : 

 

a.  Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

pelajaran yang diampu 

b.  Mengusai standar kompentensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bidang 

pengembangan yang diampu 

c.  Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

d.  Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif 

e.  Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 
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Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam 

kinerja guru. Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru meliputi: 

a. pengenalan peserta didik secara mendalam; 

b. penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu (disciplinary content) maupun 

bahan ajar dalam kurikulum sekolah 

c. penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak 

lanjut untuk perbaikan dan pengayaan; dan 

d. pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan. Guru 

yang memiliki kompetensi akan dapat melaksanakan tugasnya secara 

profesional. 

 

B.   Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah “ perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran 

setelah mengalami aktivitas belajar”.
48

 Sedangkan pendapat lain menyatakan 

bahwa hasil belajar adalah “kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa hasil belajar adalah 

suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik setelah 
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mengalami aktivitas belajar.Hasil belajar meliputi objek penilaian yaitu: kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut : 

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek 

yaitu pengethuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian. 

b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang 

kemampuan yaitu menerima, menjawab, reaksi, menilai, organisasi, dan 

karakterisasi dengan nilai. 

c. Ranah Psikomotor 

Meliputi keterampilan motorik, maanipulasi benda-benda, koordinasi 

neuromuscular (menghubungkan, mengamati).
49

 Ranah psikomotorik 

berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak 

individu yang terdiri dari lima aspek yakni gerakan refleks, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan kehrmonisan atau ketepatan, gerakan kompleks 

dan gerakan ekspresif. Ketiga ranah hasil belajar tersebut sangat penting 

diketahui oleh seorang guru dalam merumuskan tujuan pengajaran dan 

menyusun alat-alat penilaian, baik tes maupun bukan tes 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa Hasil Belajar 

mengandung makna bahwa kemampuan sumberdaya sekolah 

mentransformasikan multi jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai 
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tambah tertentu bagai peserta didik. Hal-hal yang termasuk dalam hasil belajar  

proses pendidikan ini adalah derajat kesehatan, keamanan, disiplin, keakraban, 

saling menghormati kepuasan dan lain-lain dari subjek selain memberikan dan 

menerima jasa lainnya. 

2. Urgensi Hasil belajar  

Peningkatan Hasil Belajar di sekolah merupakan proses yang sistematis 

yang terus menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-

faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat 

dicapai dengan lebih efektif dan efisien. 

Peningkatan Hasil Belajar berkaitan dengan target yang harus dicapai, 

proses untuk mencapai dan faktor-faktor yang terkait. Dalam peningkatan Hasil 

Belajar  ada dua aspek yang perlu mendapat perhatian, yakni aspek kualitas Hasil 

dan aspek proses mencapai hasil tersebut. 

Dalam meningkatkan Hasil Belajar harus diperhatikan dua hal yaitu 

pertama, dalam proses pembelajaran melibatkan proses berpikir. Kedua, dalam 

proses pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus 

menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan 

berpikir peserta didik, yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat 

membantu peserta didik  untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi 

sendiri“.
50
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Berdasarkan uraian di atas, proses pembelajaran yang baik dapat 

dilakukan oleh peserta didik  baik di dalam maupun di luar kelas, dan dengan 

karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik  diharapkan mereka mampu 

berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman- temannya secara baik dan bijak. 

Dengan intensitas yang tinggi serta kontinuitas belajar secara 

berkesinambungan diharapkan proses interaksi sosial sesama teman dapat tercipta 

dengan baik dan pada gilirannya mereka saling menghargai dan menghormati satu 

sama lain walaupun dalam perjalanannya mereka saling berbeda pendapat yang 

pada akhirnya mereka saling menumbuhkan sikap demokratis antar sesama. 

Oleh karenanya guru dan peserta didik yang merupakan bagian dari 

pemberdayaan satuan pendidikan merupakan elemen sentral. Pendidikan untuk 

kepentingan peserta didik mempunyai tujuan, dan untuk mencapai tujuan ini ada 

berbagai sumber dan kendala, dengan memperhatikan sumber dan kendala 

ditetapkan bahan pengajaran dan diusahakan berlangsungnya proses untuk 

mencapai tujuan. Proses ini menampilkan hasil belajar. hasil belajar perlu dinilai 

dan dari hasil penilaian dapat merupakan umpan balik sebagai bahan masukan 

dan pijakan. 

3. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu faktor 

intern dan ekstren (faktor dalam dan luar). 
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a. Faktor-faktor intern( faktor dari dalam) meliputi: 

1). Faktor Jasmani 

  Keadaan jsmani yang perlu diperhatikan, pertaa kondisi fisik yang 

normal atau tidak memiliki cacat sejak lahir, kondisi normal ini terutama 

harus meliputi keadaan otak, panca indra, anggota tubuh. Kedua, kondisi 

kesehatan fisik, kondisi fisik yng sehat dan segar sangat mempengaruhi 

keberhsilan belajar
51

 

2). Faktor Psikologi 

a) Perhatian, peserta didik harus mempunyai perhatian terhadap bahan 

yang dipelajarinya. 

b) Minat, bahan pelajaran yang menarik minat atau keinginan anak akan 

mudah dipelajari. 

c) Bakat, bakat salah satu faktor keturunan, apabila pelajaran tidak sesuai 

dengan bakat maka anak akan mengalami kesukaran dalam menerima 

pelajaran. 

d) Motif, apabila peserta didik memiliki motif maka ia akan mendorong 

untuk belajar untuk membentuk motif, bisa dilakukan melalui kebiasaan. 

b. Faktor ekstern (Faktor dari luar)
52

 

1). Faktor Keluarga 

 a). Orang tua dalam mendidik. 
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Orang tua dapat mendidik anak-anaknya dengan memberikan 

pendidikan yang baik akan berhasil dalam belajar. Sedangkan apabila 

orang tua acuh terhadap anaknya tentu anak tidak akan berhasil dalam 

belajar. 

 b).Ekonomi keluarga 

Faktor ekonomi sangat menentukan dalam belajar anak. Karena dengan 

ekonomi yang mapan otomatis keperluan pendidikan akan tercukupi 

seperti biaya sekolah dan peralatan sekolah. 

 c). Suasana rumah 

Suasana rumah yang tidak nyaman dan terlalu gaduh tidak akan 

memberikan anak belajar dengan aktif. 

d). Faktor sekolah 

lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk menetukan keberhasilan 

belajar siswa diantara nya yaitu cara mengajar guru, Penggunaan 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, fasilitas sekolah, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran. 

4. Upaya Dalam Meningkatkan Hasil Belajar  

Paradigma pembelajaran di kelas dewasa ini telah mengalami pergeseran 

orientasi. Semula, orientasi pembelajaran itu tidak lebih sekedar penyampaian 

informasi kepada peserta didik. Namun sekarang, pembelajaran lebih diutamakan 

untuk menggali potensi peserta didik, sehingga memancar daripadanya 

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilannya (psikomotor). Strategi 
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yang digunakan pun tidak lagi sekedar pemberian materi, tetapi juga menstimulasi 

peserta didik agar mampu merumuskan sendiri konsep-konsep yang dipelajarinya. 

Adanya pergeseran paradigma itu menjadikan peran guru di kelas 

berubah, dari peran yang hanya penyampai informasi (transformator) kepada 

peran sebagai perantara (fasilitator dan mediator).
53

  

Adanya pergeseran paradigma tersebut, menuntut guru untuk lebih 

meningkatkan kompetensinya, baik sebagai seorang profesionalisme maupun 

sebagai seorang tenaga ahli dan terampil. Peningkatan kompetensi guru sebagai 

seorang professional dapat ditempuh dengan cara : 

a. Memahami secara mendalam ilmu pengetahuan dalam bidangnya. 

b. Memahami ilmu pengetahuan yang terkait dengan teori-teori pembelajaran. 

c. Memahami Filosofi Belajar, misalnya : mampu menciptakan situasi 

pembelajaran yang dapat diikuti oleh semua siswa tanpa kecuali. 

d. Dapat membuat rencana pembelajaran untuk 1 (satu) jam pelajaran. 

e. Dapat mendengar pendapat teman sejawat tanpa membedakan umur 

(senioritas)
54

 

 

Meningkatkan kompetensi dilakukan oleh guru baik secara mandiri 

maupun dengan teman sejawat di sekolahnya. Namun adakalanya upaya secara 

mandiri dan dengan teman sejawat dalam satu sekolah pun seringkali tidak 

berjalan efektif dan kurang berkembang. Oleh karena itu diperlukan upaya lain 

yaitu melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), yang 

biasanya terdiri dari guru mata pelajaran yang sejenis dari beberapa sekolah 

dalam satu kawasan. 
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Selama ini kegiatan MGMP ternyata belum berjalan optimal dan masih 

bersifat insidental, terutama bila sudah mendekati pelaksanaan Ujian Nasional. 

Sehingga MGMP hanya sebatas mencari strategi-strategi untuk penyelesaian soal-

soal ujian belaka, belum menyentuh pada pembahasan menyeluruh untuk 

menemukan pemecahan dalam kesulitan belajar. 

Meningkatnya hasil belajar   pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat 

dilihat dari indikator diantaranya : 

a. Tumbuhnya semangat guru dalam mencari dan menerapkan berbagai metoda 

atau strategi pembelajaran. Hal ini dikarenakan setiap dilaksanakan 

implementasi pembelajaran, guru dituntut untuk memilih metode atau strategi 

pembelajaran yang lain dari yang pernah dipakai dalam implementasi-

implementasi sebelumnya. 

b. Tumbuhnya prinsip kolegalitas diantara guru-guru mata pelajaran, khususnya 

yang sejenis. Hal ini ditunjukkan dengan semakin efektifnya kegiatan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Sebelumnya, kegiatan MGMP 

itu ,kalaupun ada, hanya terbatas bila menghadapi Ujian Nasional saja. 

Bahkan kegiatan MGMP pun biasanya diselenggarakan oleh sub rayon, 

bahkan rayon, yang tentu secara domisili kesulitan dijangkau oleh 

transportasi, terutama di sekolah-sekolah yang berada di pinggiran. Melalui 

kegiatan MGMP yang diselenggarakan di Base Camp, lebih mudah dijangkau 

oleh guru-guru anggota MGMP, sehingga silaturrahmi dan kolegalitas, dapat 

tercipta. 

c. Dukungan moril dan materil dari pimpinan sekolah semakin kuat. Tentunya, 

dengan dukungan yang besar dari pimpinan akan memberi motivasi bagi 

untuk mengikuti kegiatan MGMP. Tetapi sebaliknya, bila pimpinan sekolah 

tidak memberi motivasi, maka gurunya pun tidak akan semangat mengikuti 

kegiatan MGMP. 

d. Guru mendapat banyak pencerahan, selain dari teman sejawat, juga dari para 

dosen pembimbing (fasilitator) yang setiap pertemuan selalu hadir untuk 

memberikan dukungan.
55

 

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan Hasil Belajaragar berjalan 

lebih baik harus mendapat perhatian dan merupakan tugas dan tanggung jawab 
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bersama, baik bagi guru-guru, pimpinan sekolah, dinas pendidikan dan lembaga 

pendidikan. 

C.  Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

 

1. Pengertian Pembelajaran Aqidah Akhlak 

Aqidah secara bahasa berasal dari bahasa Arab ٌ َعقِْيَدة yang berarti 

kepercayaan.
56

 Adapun secara istilah aqidah sebagaimana dikemukakan oleh KH. 

Thaib Thahir Abdul Mu’in yaitu  ”aqidah ialah mempercayai segala sesuatu apa 

yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi–Nya”.
57

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa aqidah adalah 

mempercayai dan mengimani terhadap Allah SWT dan segala sesuatu yang telah 

diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW dengan dasar kitab suci al Quran dan 

sunnah Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT. 

Adapun akhlak merupakan suatu ilmu yang membahas tentang baik dan 

buruk, yang mengatur manusia dengan khaliq maupun manusia dan manusia. 

”Akhlaq berasal dari kata  ٌُخْلق atau  ٌُخلُق yang berarti perilaku, etika, sedangkan 

yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat berarti budi 

pekerti”.
58

 

Kata ini yang diambil dari kalimat yang tercantum dalam firman Allah 

yaitu : 

 َوِإنََّك َلَعلَى ُخُلٍق َعِظْيمٍ 

Artinya : “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”.(QS. Al Qalam : 4)
59
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Akhlak dalam pengertian yang lebih luas adalah segala kekuatan dalam 

kehendak yang mantap, kekuatan dan kehendak yang membawa kecendrungan 

pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlaq yang baik) atau pihak yang 

jahat (dalam hal akhlaq yang jahat)
60

 

Akhlaq dalam Islam dapat dihidupkan dengan kekuatan ruh tauhid dan 

ibadah kepada Allah SWT, sebagai kewajiban dan tujuan hidup dari perputaran 

roda sejarah manusia di dunia. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diperjelas bahwa akhlaq adalah 

tingkah laku dan perbuatan yang baik dan buruk, tingkah dan perbuatan yang baik 

disebut akhlaqul karimah, dan ini merupakan produk dari aqidah dan ibadah. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa : 

“Mata pelajaran Aqidah Akhlaq adalah merupakan usaha-usaha yang harus 

dijalankan secara sadar untuk pembinaan iman dan amal seseorang supaya 

mampu memiliki sikap dan tingkah laku pribadi muslim yang sesuai dengan 

ajaran Islam serta mewujudkan kepada tercapainya kesejahteraan hidup, 

berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian 

muslim yang utama menurut ajaran Islam”.
61

 

Jadi melalui Mata Pelajaran Aqidah Akhlak harus dijalankan secara sadar 

untuk menumbuhkan suatu niat dan pengetahuan tertentu dalam mengimani Allah 

SWT dengan segala sifat-sifat keagungan-Nya, serta segala apa yang diturunkan 

oleh Allah kepada nabi Muhammad SAW baik tentang malaiklat, alam ghaib, 

kitab-kitab, qadha dan qadar serta hari kiamat. 

2. Dasar dan Tujuan Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

a. Dasar Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Dasar Mata Pelajaran Aqidah Akhlak adalah al Quran dan Sunnah 

Rasulullah SAW. yaitu : 
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 ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعْْيُ 
Artinya :”Hanya Engkaulah yang yang kami sembah dan hanya kepada 

Engkaulah kami mohon pertolongan”.(QS. Al Fatihah : 5)
62

 

 

ُهْم  جَمْن َعِمَل َصاِِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحيَ ْوًة طَيَِّبًة  َولََنْجزِيَ ن َّ
 َأْجَرُىْم بَِأْحَسِن َما َكانُ ْوا يَ ْعَمُلْوَن 

Artinya :”Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya 

akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 

sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka dengan pahala 

yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An 

Nahl : 97)
63

 

 

Berdasarkan ayat al Quran di atas, dapat diperjelas bahwa Allah adalah 

Tuhan Yang Maha Esa, wajib disembah oleh sekalian umat manusia dan 

sebagai temapat meminta pertolongan, serta barang siapa yang berbuat baik 

atas dasar iman kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan 

pahala dan kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. 

Selain itu dasar hadits Rasulullah SAW menjelaskan sebagai berikut : 

ْاإِلميَاُن أَْن تُ ْؤِمَن بِاهلِل َوَمالَِئَكِتِو  وَُكُتِبِو َوُرسُ   ِلِو َواْليَ ْوِم ْاآلِخِر َوتُ ْؤِمَن بَاْلَقْدرِ ََ

 َخْْيِِه َوَشرِِّه }رواه مسلم{
Artinya : ”Iman itu ialah engkau beriman dengan yakin kepada Allah, kepada 

malaikat-malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada para 

utusan-Nya, kepada hari akhir (akan dibangkitkan dari kubur) dan 
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yakin kepada taqdir (ketetapan Allah), taqdir yang baik maupun 

yang buruk”.(HR.Muslim)
64

 

 

Hadits Rasulullah SAW : 

َثِِن َعْن َماِلٍك أَنَُّو بَ َلَغُو أَنَّ َرُسْوَل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: تَ رَْكُت  َوَحدَّ
ْكُتْم ِِبَِما ِكَتاَب اهلِل َوُسنََّة نَِبيِِّو }رواه مالك  ِفْيُكمْ  أَْمَرْيِن َلْن َتِضلُّْوا َما ِاْن ََتَسَّ

 ابن أنس{
Artinya : “Telah diberitakan kepadaku dari Malik, bahwa sesungguhnya 

Malik telah menyampaikan berita tersebut bahwasannya 

Rasulullah saw bersabda :”Aku tinggalkan kepadamu dua 

perkara dan kamu tidak akan tersesat apabila berpegang teguh 

kepada keduanya, yaitu kitab Allah  (al Quran) dan as Sunnah 

(Al-Hadits)”(HR.Malik Ibnu Anas)
65

 

 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar dari 

mata pelajaran Aqidah Akhlak tiada lain adalah al Quran dan as Sunnah. 

Karena keduanya yang menjadi pedoman dan tuntunan hidup umat Islam 

dalam segala aktivitasnya tersebut dalam usaha melaksanakan mata pelajaran 

Aqidah Akhlak, baik masalah materi, metode, maupun tujuan dari pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak. 

b. Tujuan Mata Pelajaran Aqidah akhlak 

Tujuan Mata Pelajaran Aqidah Akhlak menurut Garis-Garis Beasr 

Program Pengajaran adalah: 

1) Memberikan pengetahuan, penghayatan dan keyakinan kepada peserta 

didik  akan hal-hal yang harus diimani, sehingga tercermin dalam sikap 

dan tingkah lakunya sehari-hari. 
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2) Memberikan pengetahuan, penghayatan dan kemauan yang kuat untuk 

mengamalkan akhlaq yang baik dan menjauhi akhlaq yang buruk, baik 

dalam hubungannya dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama 

manusia maupun dengan alam lingkungannya. 

3) Memberikan bekal kepada peserta didik  tentang aqidah dan akhlaq untuk 

melanjutkan  pelajaran kejenjang pendidikan menengah.
66

 

 

Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas maka tampak jelas bahwa 

melalui pelajaran aqidah akhlak tersebut diharapkan adanya bentuk cerminan 

keimanan peserta didik  kepada Allah SWT serta hal-hal yang wajib diimani, 

sehingga perilaku mereka terkendali atas dasar iman dan akhlak yang lurus, 

juga untuk menciptakan manusia yang mengabdi kepada Allah SWT, 

mewujudkan generasi yang beriman dan bertaqwa, beramal shaleh, berakhlak 

mulia, serta mampu berdiri sendiri sebagai salah satu dari ciri kepribadian 

muslim yang sejati. Dengan pengabdian itu manusia akan mendapat 

keseimbangan hidup antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat 

sebagaimana yang telah dicita-citakan setiap muslim sesuai dengan kehidupan 

yang diingini. 

3. Peranan Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

a. Materi Pembelajaran 

Materi pokok mata pelajaran Aqidah Akhlak adalah semua masalah 

yang berhubungan dengan kehidupan manusia menurut ajaran agama Islam 

dengan sumbernya yang sudah jelas yaitu kitab kuci al Quran dan Hadits Nabi 

SAW dan materi yang disampaikan itu harus sesuai dengan kemampuan atau 

kecerdasan serta pertumbuhan peserta didiknya. 

Secara garis besar materi pokok mata pelajaran Aqidah Akhlak itu 

meliputi : 

1) Aqidah adalah bersifat i’tikad atau keyakinan, mengajarkan keesaan Allah, 

malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, taqdir dan hal-hal yang makhluk-

makhluk ciptaan Allah. 

2) Akhlak adalah sesuatu amalan yang bersifat pelengkap penyempurnaan 

bagi kedua amal di atas dan mengajarkan tentang tata cara pergaulan hidup 
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antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia 

dengan alam sekitarnya.
67

 

 

Berdasarkan uraian di atas, materi pokok mata pelajaran Aqidah 

Akhlak harus berlangsung secara kesinambungan, sejak dari tingkat Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) 

sampai pada tingkat pertumbuhan dan kecerdasan peserta didiknya. Yang 

akhirnya mata pelajaran Aqidah Akhlaq itu dapat diarahkan kepada anak yang 

selalu taat menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga akan 

terbentuklah anak yang berkepribadian muslim. 
 

b. Metode Pembelajaran 

Menurut Departemen Agama RI, metode yang dapat dipergunakan 

dalam pembelajaran Aqidah Akhlaq terdiri dari : 

1) Metode ceramah,  

2) Tanya jawab,  

3) Diskusi (diskusi kelompok),  

4) Demonstasi,  

5) Tugas belajar dan resitrasi,  

6) Kerja kelompok,  

7) Sosiodrama (role playing),  

8) Pemecahan masalah (problem solving),  

9) Sistem regu (team teaching),  

10) Karya wisata (fiel trip),  

11) Pendampingan 

12) Simulasi,  

13) Tutorial,  

14) Manusia sebagai sumber belajar 

15) Studi kasus,  

16) Curah gagasan (brain storming),  

17) Studi bebas,  

18) Kelompok tanpa pemimpin,  

19) Latihan (drill),  

20) Dan latihan kepekaan (dinamika kelompok)”.
68
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Berdasarkan beberapa metode mengajar di atas tidak semuanya dapat 

diterapkan, karena mengingat situasi dan kondisi sekolah serta sarana sekolah 

yang berbeda-beda di samping kemampuan guru juga sangat menentukan. 

c. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi “adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan 

keputusan sampai sejauh mana tujuan dicapai oleh peserta didik”.
69

 

Secara umum evaluasi bertujuan untuk : 

1) Memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai dimana 

tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam 

pencapaian tujuan-tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

2) Mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan 

metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh 

pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta.
70

 

 

Dalam konteks evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah dikenal 

adanya 2 macam teknik, yaitu teknik tes, maka evaluasi dilakukan dengan 

jalan menguji peserta didik, sedangkan teknik non test, maka evaluasi 

dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik.  

Ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes sebagai alat pengukur 

perkembangan belajar peserta didik, tes dibedakan menjadi tiga golongan: 

1) Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan siswa 

tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. 

2) Tes formatif, adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui sudah 

sejauhmanakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan 
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pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengikuti proses 

pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Di sekolah-sekolah tes formatif 

ini dikenal dengan istilah ulangan harian. 

3) Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan 

satuan program pengajaran selesai diberikan, di sekolah tes ini dikenal 

dengan ulangan umum, dimana hasilnya digunakan untuk mengisi nilai 

raport atau mengisi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah.
71

 

 

Apabila ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara 

memberikan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu, 

tes tertulis dan tes lisan. Adapun teknik non tes, maka penilaian atau evaluasi 

Hasil Belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, 

melainkan dilakukan dengan : 

1) Skala bertingkat (Rating scale) 

Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu 

hasil pertimbangan. 

2) Quesioner (Angket) 

Yaitu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan 

diukur (responden) 

3) Daftar cocok (Check list) 

Yaitu deretan pernyataan dimana responden yang dievaluasi tinggal 

membubuhkan tanda cocok (√) ditempat yang sudah disediakan. 

4) Wawancara (Interview) 

Suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari 

responden dengan jalan tanya jawab sepihak. 

5) Pengamatan (observation) 

Suatu tehnik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara 

teliti serta pencatatan secara sistematis. 

6) Riwayat hidup 

 Gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya.
72
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D.  Peranan Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Peningkatan Hasil Belajar 

Pada  dasarnya  terdapat  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  

pendidikan,  antara  lain  kompetensi guru,  aktivitas peserta didik,  sarana  dan  

prasarana,  lingkungan  pendidikan,  kurikulum.   

Berdasarkan beberapa  faktor  tersebut,  kompetensi guru  dalam  aktivitas 

pembelajaran  di  sekolah  menempati  kedudukan  yang  sangat  penting  dan  tanpa  

mengabaikan  faktor  penunjang  yang  lain,  guru  sebagi  subyek  pendidikan  sangat  

menentukan  keberhasilan  dalam meningkatkan Hasil Belajaritu sendiri.   

Harus  diakui  bahwa  kompetensi guru  merupakan  faktor  utama  dalam  

Meningkatkan Hasil Belajar  pembelajaran.  Meskipun fasilitas pendidikannya 

lengkap dan canggih, namun bila tidak ditunjang oleh  keberadaan guru yang 

berkompeten, maka mustahil akan menimbulkan proses belajar dan  pembelajaran 

yang maksimal”.
73

 

 Peningkatan  Hasil Belajar peserta didik akan  dipengaruhi  oleh  kualitas  

proses  pembelajaran di kelas. Oleh karena itu untuk meningkatkan pembelajaran 

peserta didik, proses  pembelajaran  di  kelas  harus berlangsung  dengan  baik,  

berdaya  guna  dan  berhasil  guna.  Proses  pembelajaran  akan  berlangsung  dengan  

baik  apabila  didukung  oleh  guru  yang  mempunyai kompetensi dan kinerja  yang 

tinggi, karena  guru merupakan ujung tombak  dan  pelaksana  terdepan  pendidikan  

anak-anak  di  sekolah  dan  sebagai pengembang kurikulum. Guru  yang mempunyai 

kompetensi yang baik akan mampu  menumbuhkan semangat dan pembelajaran 

peserta didik yang lebih baik, yang pada akhirnya  akan mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

Meningkatnya Hasil Belajar  pembelajaran, akan mampu meningkatkan Hasil 

Belajar peserta didik.  Hal ini dapat dipahami karena guru yang mempunyai 

kompetensi bagus dalam kelas akan  mampu  menjelaskan  pelajaran  dengan baik,  

mampu  menumbuhkan  pembelajaran  peserta didik dengan baik,  mampu  
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menggunakan  media pembelajaran  dengan baik,  mampu  membimbing  dan  

mengarahkan  peserta didik dalam  pembelajaran  sehingga  peserta didik akan  

memiliki semangat dalam belajar, senang dengan kegiatan pembelajaran yang diikuti,  

dan merasa mudah memahami materi yang disajikan oleh guru. 

Dalam upaya meningkatkan Hasil Belajardi sekolah akan selalu berhadapan 

dengan berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu ada lima faktor yang dominan : 

1. Kepemimpinan Kepala sekolah 

Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan 

mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah 

dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.  

2. Peserta didik  

Pendekatan yang harus dilakukan adalah anak sebagai pusat sehingga kompetensi 

dan kemampuan peserta didik  dapat digali sehingga sekolah dapat 

menginventarisir kekuatan yang ada pada peserta didik.  

 

3.  Guru 

Pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi 

kerja guru dalam kegiatan seminar, MGMP, lokakarya serta pelatihan sehingga 

hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. 

4. Kurikulum 

Adanya kurikulum yang tetap tetapi dinamis dapat memungkinkan dan 

memudahkan standar hasil belajar  yang diharapkan sehingga goals (tujuan ) 

dapat dicapai secara maksimal;  

5. Jaringan Kerjasama 

Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat 

semata (orang tua dan masyarakat ) tetapi dengan organisasi lain, seperti 

perusahaan / instansi sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia 

kerja.
74

  

 

Berdasarkan pendapat di atas, perubahan paradigma harus dilakukan secara 

bersama-sama antara pimpinan dan karyawan sehingga mereka mempunyai langkah 

dan strategi yang sama yaitu menciptakan Hasil Belajar  di lingkungan kerja 

khususnya lingkungan kerja pendidikan. Pimpinan dan karyawan harus menjadi satu 

tim yang utuh (teamwork ) yangn saling membutuhkan dan saling mengisi 

kekurangan yang ada sehingga target (goals ) akan tercipta dengan baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Kompetensi Pedagogik Guru 

1. Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru 

Sebelum menguraikan tentang pengertia kompetensi pedagogik guru 

secara utuh, akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian peranan 

kompetensi.  

Kompetensi secara etimologi berarti "kecakapan atau kemampuan".
1
 

Sedangkan secara terminologi berarti pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan 

berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus menerus memungkinkan 

seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu".
2
  

Definisi lain menyatakan bahwa kompetensi adalah "pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi 

bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya".
3
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Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep 

dan Implementasi Kurikulum 2004, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 9. 
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Sedangkan guru dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 diartikan 

sebagai “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah”. 
4
 

Pendapat lain menyatakan bahwa guru adalah "salah satu komponen 

manusiawi yang dalam proses belajar mengajar ikut berperan dalam usaha 

pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang potensial di dalam 

pembangunan".
5
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa kompetensi 

pedagogik guru adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

 

2. Indikasi Peranan Kompetensi Pedagogik Guru 

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen menjelaskan bahwa kriteria yang harus dimiliki oleh guru sebagai 

bagian dari peranan kompetensi pedagogik yaitu meliputi : 
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a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;  

 

Guru sebagai tenaga pendidik yang sekaligus memiliki berperan 

penting dalam upaya meningkatkan hasil belajar  pendidikan di negara ini, 

terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami wawasan dan landasan  

kependidikan sebagai pengetahuan dasar. Pengetahuan awal tentang wawasan 

dan landasan kependidikan ini dapat diperoleh ketika guru mengambil 

pendidikan keguruan di perguruan tinggi. 

b. Pemahaman terhadap peserta didik 

c. Pengembangan kurikulum/ silabus 

d. Perancangan pembelajaran; 

 

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi 

pedagogis yang harus dimiliki guru, yang akan bermuara pada pelaksanaan 

pembelajaran. 

3. Deskripsi Teori 

a. Empat Kompetensi Dasar Guru 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kompetensi 

adalah kewenangan (kekuasaan) untuk  menentukan (mehasil belajar skan) 

sesuatu.
6 

Sedangkan kompetensi menurut Undang- undang Republik Indonesia 

nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah seperangkat 
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pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
7
 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia guru adalah orang yang 

pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.
3 

Seorang guru harus mempunyai empat kompetensi dasar yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional.8 

Kompetensi pedagogik terdiri dari tujuh subkompetensi, yaitu 

memahami karakter peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip 

pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum terakait dengan 

mata pelajaran yang diampu, menyelenggarakan pembeljaran yang mendidik, 

memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi secara 

empatik dan santun, dan menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses 

hasil belajar 

Menguasai teori belajar dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik 

Perancangan teori pembelajaran merupakan salah satu kompetensi 

pedagogik yang harus dimiliki setiap guru, yang bermuara pada pelaksanaan 

pembelajaran, perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, 

yaitu : 
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1) Identifikasi Kebutuhan 

Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan. 

Pada tahap ini bagusnya guru melibatkan peserta didik. Pelibatan peserta 

didik perlu disesuaikan dengan tingkat pematangan dan kemampuan, serta 

mungkin hanya bisa dilakukan 21untuk kelas-kelas tertentu yang sudah bisa 

dilibatkan.
9
 

2) Identifikasi Kompetensi 

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik, 

dan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam pembelajaran, 

yang memiliki peran penting dan menentukan arah pembelajaran. Kompetensi 

yang jelasakan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap materi yang harus 

dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran, serta memberi 

petunjuk terhadap penilaian. Oleh karena itu, setiap kompetensi harus 

merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (thinking skill).
10

 

Kompetensi yang harus dipelajari dan dimiliki peserta didik perlu dijelaskan 

sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud dari hasil belajar yang 

mengacu pada pengalaman langsung. 
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3) Penyusunan Program Pembelajaran 

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran 

jangka pendek, yang mencakup komponen rogram kegiatan belajar dan proses 

pelaksanaan program. Komponen program mencakup kompetensi dasar, 

materi standar, metode dan teknik, media dan sumber belajar, waktu belajar 

dan daya dukung lainnya. 

Pengembangan program pengajaran dimaksud adalah rumusan-

rumusan tentang apa yang dilakukan guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan, sebelum kegiatan belajar mengajar 

sesungguhnya dilaksanakan. 

Pengembangan program ini merupakan suatu sistem yang menjelaskan 

adanya analisis atas semua komponen yang benar-benar harus saling terkait 

secara fungsional untuk mencapai tujuan.
11

 

a. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

  

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogis 

yang harus dimiliki guru yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. 

Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu: 

1. Identifikasi kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya 

dengan kondisi yang sebenarnya, atau sesuatu yang harus dipenuhi untuk 
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mencapai tujuan. Identifikasi kebutuhan bertujuan antara lain untuk 

melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan 

sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya. 

2.  Identifikasi Kompetensi 

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta 

didik, dan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam 

pembelajaran, yang memiliki peran penting dan menentukan arah 

pembelajaran. Penilaian pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara 

objektif, berdasarkan kinerja peserta didik, dengan bukti penguasaan mereka 

terhadap suatu kompetensi sebagai hasil belajar. 

3. Penyusunan Program Pembelajaran 

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran 

jangka pendek, yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan 

proses pelaksanaan program. Komponen program mencakup kompetensi 

dasar, materi standar, metode dan teknik, media dan sumber belajar, waktu 

belajar dan daya dukung lainnya. Dengan demikian, rencana pelaksanaan 

pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu sistem, yang terdiri atas 

komponen-komponen yang saling berhubungan serta berinteraksi satu sama 

lain, dan memuat langkah-langkah pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan 

atau membentuk kompetensi. 

 



 29 

b. Evaluasi hasil belajar   

 

1. Penilaian Kelas 

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum 

dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses 

pembelajaran dalam satuan bahasan atau kompetensi tertentu. Ulangan 

harian ini terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab para peserta 

didik, dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang 

sedang dibahas. Ulangan harian ini terutama ditujukan untuk memperbaiki 

program pembelajaran, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan 

untuk tujuan-tujuan lain, misalnya sebagai bahan pertimbangan dalam 

memberikan nilai bagi para peserta didik. 

1) Tes Kemampuan Dasar 

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

membaca, menulis dan berhitung yang diperlukan dalam rangka 

memperbaiki program pembelajaran (program remedial).  

2) Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi 

Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan 

kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan 

menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu 

tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja dan hasil belajar yang 
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dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tidak semata-mata 

didasarkan atas hasil penilaian pada akhir jenjang sekolah. 

c. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya
12

 

 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian 

pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji informasi tetapi juga 

harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing  yang 

lebih banyak memberikan kesempatan kepada pesera didik untuk mencari dan 

mengolah sendiri informasi. Dengan demikian keahlian guru harus terus 

dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar. 

Guru yang baik adalah guru yang selalu bersikap obyektif, terbuka 

untuk menerima kritik terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, 

misalnya dalam hal caranya mengajar, serta terus mengembangkan 

pengetahuannya terkait dengan profesinya sebagai pendidik. Hal ini 

diperlukan dalam upaya perbaikan hasil belajar  pendidikan demi kepentingan 

anak didik sehingga benar-benar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan 

baik. 
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3.Urgensi Kompetensi Pedagogik Guru 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung  

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses  

belajar mengajar tersirat adanya satu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan 

antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Agar proses pembelajaran 

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka guru mempunyai tugas dan 

peranan yang penting dalam mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan 

yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru mempunyai berbagai 

kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan 

kompetensi tersebut, maka akan menjadikan guru profesional, baik secara 

akademis maupun non akademis. 

Masalah kompetensi guru merupakan hal urgen yang harus dimiliki oleh 

setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang terampil mengajar tentu 

harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan social adjustment 

dalam masyarakat. Kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan 

kurikulum. Ini dikarenakan kurikulum pendidikan haruslah disusun berdasarkan 

kompetensi yang dimiliki oleh guru. Tujuan, program pendidikan, sistem 

penyampaian, evaluasi, dan sebagainya, hendaknya direncanakan sedemikian 

rupa agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. Dengan 
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demikian diharapkan guru tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung 

jawab sebaik  mungkin.
13

  

Dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa, kompetensi 

guru berperan penting. Proses belajar mengajar dan hasil belajar para siswa bukan 

saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi 

sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing 

para siswa. Guru yang berkompeten akan lebih mampu mengelola kelasnya, 

sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal.
14

 

Agar tujuan pendidikan tercapai, yang dimulai dengan lingkungan belajar 

yang kondusif dan efektif, maka guru harus melengkapi dan meningkatkan 

kompetensinya. Di antara kriteria-kriteria kompetensi guru yang harus dimiliki 

meliputi: 

a. Kompetensi kognitif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan intelektual. 

b. Kompetensi afektif, yaitu kompetensi atau kemampuan bidang sikap, 

menghargai pekerjaan dan sikap dalam menghargai hal-hal yang berkenaan 

dengan tugas dan profesinya.’ 

c. Kompetensi psikomotorik, yaitu kemampuan guru dalam berbagai 

keterampilan atau berperilaku.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, Bumi Aksara, 

Jakarta, 2006, Cet Ke-4, hlm.  36. 
14

Ibid., hlm. 36. 
15

Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru, Bandung, Edisi V, 2005, 

hlm. 18.  
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4.Macam-Macam Kompetensi 

 

1. Kompetensi Pedagogik 
 

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.  

 

Sub kompetensi dalam kompetensi Pedagogik adalah : 

 

a. Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta 

didik dengan memamfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-

prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. 

b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, 

menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan 

materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang 

dipilih. 

c.  Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (setting) pembelajaran 

dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

d.  Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang 

dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan berbagai metode,menganalisis hasil evaluasi proses 

dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level), 

dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas 

program pembelajaran secara umum. 

e.  Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya 

meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi 

akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai 

potensi non akademik. 

 

2. Kompetensi Kepribadian 

 

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik, dan berakhlak mulia.  

 

Sub kompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi : 
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a.   Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma 

sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai 

dengan norma. 

b. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak 

sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. 

c.  Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada 

kemamfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan 

keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

d. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh 

positif terhadappeserta didik dan memiliki perilaku yangh disegani. 

e.  Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputibertindak sesuai dengan 

norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku 

yang diteladani peserta didik. 

 

3. Kompetensi Sosial 
 

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta 

didik, dan masyarakat sekitar. 

 

Sub kompetensi dalam kompetensi sosial meliputi 

a. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agara, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan status sosial keluarga. 

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. 

c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah NKRI yang memiliki 

keragaman sosial budaya. 

d. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. 

e. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik 

memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta 

didik. 

f. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

g. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar. 

 

4. Kompetensi Profesional 
 

Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di 

sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap 

struktur dan metodologi keilmuannya. 
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Sub kompetensi dalam kompetensi profesional meliputi : 

 

a.  Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

pelajaran yang diampu 

b.  Mengusai standar kompentensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bidang 

pengembangan yang diampu 

c.  Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

d.  Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif 

e.  Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

 

Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam kinerja 

guru. Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru meliputi : 

 

a. pengenalan peserta didik secara mendalam; 

b. penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu (disciplinary content) maupun 

bahan ajar dalam kurikulum sekolah 

c. penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak 

lanjut untuk perbaikan dan pengayaan; dan 

d. pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan. Guru 

yang memiliki kompetensi akan dapat melaksanakan tugasnya secara 

profesional. 
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B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah “ perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran 

setelah mengalami aktivitas belajar”.
16

 Sedangkan pendapat lain 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah “kemampuan yang dimiliki peserta 

didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa hasil belajar 

adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta 

didik setelah mengalami aktivitas belajar.Hasil belajar meliputi objek 

penilaian yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotor. Perinciannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek 

yaitu pengethuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan 

penilaian. 

b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima 

jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab, reaksi, menilai, 

organisasi, dan karakterisasi dengan nilai. 

 

 

                                                 
16

Anni Mulyani, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 250  
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c. Ranah Psikomotor 

Meliputi keterampilan motorik, maanipulasi benda-benda, 

koordinasi neuromuscular (menghubungkan, mengamati).
17

 Ranah 

psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak individu yang terdiri dari lima aspek yakni 

gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan kehrmonisan 

atau ketepatan, gerakan kompleks dan gerakan ekspresif. Ketiga ranah 

hasil belajar tersebut sangat penting diketahui oleh seorang guru dalam 

merumuskan tujuan pengajaran dan menyusun alat-alat penilaian, baik 

tes maupun bukan tes 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa Hasil Belajar 

mengandung makna bahwa kemampuan sumberdaya sekolah mentransformasikan 

multi jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu 

bagai peserta didik. Hal-hal yang termasuk dalam hasil belajar  proses pendidikan 

ini adalah derajat kesehatan, keamanan, disiplin, keakraban, saling menghormati 

kepuasan dan lain-lain dari subjek selain memberikan dan menerima jasa lainnya. 

 

2. Urgensi Hasil belajar  

Peningkatan Hasil Belajar di sekolah merupakan proses yang sistematis 

yang terus menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-

                                                 
17

 Daryanto, Evaluasi Pendidikan ( Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 91  
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faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat 

dicapai dengan lebih efektif dan efisien. 

Peningkatan Hasil Belajar berkaitan dengan target yang harus dicapai, 

proses untuk mencapai dan faktor-faktor yang terkait. Dalam peningkatan Hasil 

Belajar  ada dua aspek yang perlu mendapat perhatian, yakni aspek kualitas Hasil 

dan aspek proses mencapai hasil tersebut. 

Dalam meningkatkan Hasil Belajar harus diperhatikan dua hal yaitu 

pertama, dalam proses pembelajaran melibatkan proses berpikir. Kedua, dalam 

proses pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus 

menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan 

berpikir peserta didik, yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat 

membantu peserta didik  untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi 

sendiri“.
18

  

Berdasarkan uraian di atas, proses pembelajaran yang baik dapat 

dilakukan oleh peserta didik  baik di dalam maupun di luar kelas, dan dengan 

karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik  diharapkan mereka mampu 

berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman- temannya secara baik dan bijak. 

Dengan intensitas yang tinggi serta kontinuitas belajar secara 

berkesinambungan diharapkan proses interaksi sosial sesama teman dapat tercipta 

dengan baik dan pada gilirannya mereka saling menghargai dan menghormati satu 

                                                 
18

Ibid., hlm. 63.  
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sama lain walaupun dalam perjalanannya mereka saling berbeda pendapat yang 

pada akhirnya mereka saling menumbuhkan sikap demokratis antar sesama. 

Oleh karenanya guru dan peserta didik yang merupakan bagian dari 

pemberdayaan satuan pendidikan merupakan elemen sentral. Pendidikan untuk 

kepentingan peserta didik mempunyai tujuan, dan untuk mencapai tujuan ini ada 

berbagai sumber dan kendala, dengan memperhatikan sumber dan kendala 

ditetapkan bahan pengajaran dan diusahakan berlangsungnya proses untuk 

mencapai tujuan. Proses ini menampilkan hasil belajar. hasil belajar perlu dinilai 

dan dari hasil penilaian dapat merupakan umpan balik sebagai bahan masukan 

dan pijakan. 

 

3. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu faktor 

intern dan ekstren (faktor dalam dan luar). 

a. Faktor-faktor intern( faktor dari dalam) meliputi: 

1). Faktor Jasmani 

  Keadaan jsmani yang perlu diperhatikan, pertaa kondisi fisik yang 

normal atau tidak memiliki cacat sejak lahir, kondisi normal ini terutama 

harus meliputi keadaan otak, panca indra, anggota tubuh. Kedua, kondisi 
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kesehatan fisik, kondisi fisik yng sehat dan segar sangat mempengaruhi 

keberhsilan belajar
19

 

2). Faktor Psikologi 

a) Perhatian, peserta didik harus mempunyai perhatian terhadap bahan 

yang dipelajarinya. 

b) Minat, bahan pelajaran yang menarik minat atau keinginan anak akan 

mudah dipelajari. 

c) Bakat, bakat salah satu faktor keturunan, apabila pelajaran tidak sesuai 

dengan bakat maka anak akan mengalami kesukaran dalam menerima 

pelajaran. 

d) Motif, apabila peserta didik memiliki motif maka ia akan mendorong 

untuk belajar untuk membentuk motif, bisa dilakukan melalui kebiasaan. 

b. Faktor ekstern (Faktor dari luar)
20

 

1). Faktor Keluarga 

 a). Orang tua dalam mendidik. 

Orang tua dapat mendidik anak-anaknya dengan memberikan 

pendidikan yang baik akan berhasil dalam belajar. Sedangkan apabila 

orang tua acuh terhadap anaknya tentu anak tidak akan berhasil dalam 

belajar. 

 

                                                 
19

 Thurstan Hakim, Belajar Secara Efektif  (Jakarta: Puspa Swara, 2005), h. 12  
20

 Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru ( Bandung:. Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. 129   
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 b).Ekonomi keluarga 

Faktor ekonomi sangat menentukan dalam belajar anak. Karena 

dengan ekonomi yang mapan otomatis keperluan pendidikan akan 

tercukupi seperti biaya sekolah dan peralatan sekolah. 

 c). Suasana rumah 

Suasana rumah yang tidak nyaman dan terlalu gaduh tidak akan 

memberikan anak belajar dengan aktif. 

d). Faktor sekolah 

lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk menetukan 

keberhasilan belajar siswa diantara nya yaitu cara mengajar guru, 

Penggunaan kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, fasilitas sekolah, waktu sekolah, standar 

pelajaran diatas ukuran. 

 

4. Upaya Dalam Meningkatkan Hasil Belajar  

Paradigma pembelajaran di kelas dewasa ini telah mengalami pergeseran 

orientasi. Semula, orientasi pembelajaran itu tidak lebih sekedar penyampaian 

informasi kepada peserta didik. Namun sekarang, pembelajaran lebih diutamakan 

untuk menggali potensi peserta didik, sehingga memancar daripadanya 

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilannya (psikomotor). Strategi 

yang digunakan pun tidak lagi sekedar pemberian materi, tetapi juga menstimulasi 

peserta didik agar mampu merumuskan sendiri konsep-konsep yang dipelajarinya. 
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Adanya pergeseran paradigma itu menjadikan peran guru di kelas 

berubah, dari peran yang hanya penyampai informasi (transformator) kepada 

peran sebagai perantara (fasilitator dan mediator).
21

  

Adanya pergeseran paradigma tersebut, menuntut guru untuk lebih 

meningkatkan kompetensinya, baik sebagai seorang profesionalisme maupun 

sebagai seorang tenaga ahli dan terampil. Peningkatan kompetensi guru sebagai 

seorang professional dapat ditempuh dengan cara : 

a. Memahami secara mendalam ilmu pengetahuan dalam bidangnya. 

b. Memahami ilmu pengetahuan yang terkait dengan teori-teori pembelajaran. 

c. Memahami Filosofi Belajar, misalnya : mampu menciptakan situasi 

pembelajaran yang dapat diikuti oleh semua siswa tanpa kecuali. 

d. Dapat membuat rencana pembelajaran untuk 1 (satu) jam pelajaran. 

e. Dapat mendengar pendapat teman sejawat tanpa membedakan umur 

(senioritas)
22

 

 

Meningkatkan kompetensi dilakukan oleh guru baik secara mandiri 

maupun dengan teman sejawat di sekolahnya. Namun adakalanya upaya secara 

mandiri dan dengan teman sejawat dalam satu sekolah pun seringkali tidak 

berjalan efektif dan kurang berkembang. Oleh karena itu diperlukan upaya lain 

yaitu melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), yang 

biasanya terdiri dari guru mata pelajaran yang sejenis dari beberapa sekolah 

dalam satu kawasan. 

Selama ini kegiatan MGMP ternyata belum berjalan optimal dan masih 

bersifat insidental, terutama bila sudah mendekati pelaksanaan Ujian Nasional. 
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Kunandar, Guru Profesional:Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan dan 

Sukses Dalam Sertifikasi Guru, Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2007, hlm. 102.  
22
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Sehingga MGMP hanya sebatas mencari strategi-strategi untuk penyelesaian soal-

soal ujian belaka, belum menyentuh pada pembahasan menyeluruh untuk 

menemukan pemecahan dalam kesulitan belajar. 

Meningkatnya hasil belajar   pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat 

dilihat dari indikator diantaranya : 

a. Tumbuhnya semangat guru dalam mencari dan menerapkan berbagai metoda 

atau strategi pembelajaran. Hal ini dikarenakan setiap dilaksanakan 

implementasi pembelajaran, guru dituntut untuk memilih metode atau strategi 

pembelajaran yang lain dari yang pernah dipakai dalam implementasi-

implementasi sebelumnya. 

b. Tumbuhnya prinsip kolegalitas diantara guru-guru mata pelajaran, khususnya 

yang sejenis. Hal ini ditunjukkan dengan semakin efektifnya kegiatan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Sebelumnya, kegiatan MGMP 

itu ,kalaupun ada, hanya terbatas bila menghadapi Ujian Nasional saja. 

Bahkan kegiatan MGMP pun biasanya diselenggarakan oleh sub rayon, 

bahkan rayon, yang tentu secara domisili kesulitan dijangkau oleh 

transportasi, terutama di sekolah-sekolah yang berada di pinggiran. Melalui 

kegiatan MGMP yang diselenggarakan di Base Camp, lebih mudah dijangkau 

oleh guru-guru anggota MGMP, sehingga silaturrahmi dan kolegalitas, dapat 

tercipta. 

c. Dukungan moril dan materil dari pimpinan sekolah semakin kuat. Tentunya, 

dengan dukungan yang besar dari pimpinan akan memberi motivasi bagi 

untuk mengikuti kegiatan MGMP. Tetapi sebaliknya, bila pimpinan sekolah 

tidak memberi motivasi, maka gurunya pun tidak akan semangat mengikuti 

kegiatan MGMP. 

d. Guru mendapat banyak pencerahan, selain dari teman sejawat, juga dari para 

dosen pembimbing (fasilitator) yang setiap pertemuan selalu hadir untuk 

memberikan dukungan.
23

 

 

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan Hasil Belajaragar berjalan 

lebih baik harus mendapat perhatian dan merupakan tugas dan tanggung jawab 

bersama, baik bagi guru-guru, pimpinan sekolah, dinas pendidikan dan lembaga 

pendidikan. 

                                                 
23
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C. Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq 

1. Pengertian Pembelajaran Aqidah Akhlaq 

Aqidah secara bahasa berasal dari bahasa Arab ٌ َعقِْيَدة yang berarti 

kepercayaan.
24

 Adapun secara istilah aqidah sebagaimana dikemukakan oleh KH. 

Thaib Thahir Abdul Mu’in yaitu  ”aqidah ialah mempercayai segala sesuatu apa 

yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi–Nya”.
25

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa aqidah adalah 

mempercayai dan mengimani terhadap Allah SWT dan segala sesuatu yang telah 

diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW dengan dasar kitab suci al Quran dan 

sunnah Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT. 

Adapun akhlaq merupakan suatu ilmu yang membahas tentang baik dan 

buruk, yang mengatur manusia dengan khaliq maupun manusia dan manusia. 

”Akhlaq berasal dari kata  ٌُخْلق atau  ٌُخلُق yang berarti perilaku, etika, sedangkan 

yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat berarti budi 

pekerti”.
26

 

Kata ini yang diambil dari kalimat yang tercantum dalam firman Allah 

yaitu : 

 َوِإنََّك َلَعلَى ُخُلٍق َعِظْيمٍ 

                                                 
24

Departemen Agama RI., Al Quran dan Ilmu Pengetahuan, Mutiara, Jakarta,  1992, hlm. 115 
25

Thaib Thahir Abdul Mu’in, Ilmu Kalam, Widjaya, Jakarta, 1991, hlm. 126. 
26
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Artinya : “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”.(QS. Al Qalam : 4)
27

 

Akhlaq dalam pengertian yang lebih luas adalah segala kekuatan dalam 

kehendak yang mantap, kekuatan dan kehendak yang membawa kecendrungan 

pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlaq yang baik) atau pihak yang 

jahat (dalam hal akhlaq yang jahat)
28

 

Akhlaq dalam Islam dapat dihidupkan dengan kekuatan ruh tauhid dan 

ibadah kepada Allah SWT, sebagai kewajiban dan tujuan hidup dari perputaran 

roda sejarah manusia di dunia. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diperjelas bahwa akhlaq adalah 

tingkah laku dan perbuatan yang baik dan buruk, tingkah dan perbuatan yang baik 

disebut akhlaqul karimah, dan ini merupakan produk dari aqidah dan ibadah. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa : 

“Mata pelajaran Aqidah Akhlaq adalah merupakan usaha-usaha yang harus 

dijalankan secara sadar untuk pembinaan iman dan amal seseorang supaya 

mampu memiliki sikap dan tingkah laku pribadi muslim yang sesuai dengan 

ajaran Islam serta mewujudkan kepada tercapainya kesejahteraan hidup, 

berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian 

muslim yang utama menurut ajaran Islam”.
29

 

  

Jadi melalui Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq harus dijalankan secara sadar 

untuk menumbuhkan suatu niat dan pengetahuan tertentu dalam mengimani Allah 

SWT dengan segala sifat-sifat keagungan-Nya, serta segala apa yang diturunkan 
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oleh Allah kepada nabi Muhammad SAW baik tentang malaiklat, alam ghaib, 

kitab-kitab, qadha dan qadar serta hari kiamat. 

2. Dasar dan Tujuan Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq 

a. Dasar Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq 

Dasar Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq adalah al Quran dan Sunnah 

Rasulullah SAW. yaitu : 

 ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعْْيُ 
Artinya :”Hanya Engkaulah yang yang kami sembah dan hanya kepada 

Engkaulah kami mohon pertolongan”.(QS. Al Fatihah : 5)
30

 

 

ُهْم  جيَِّبًة َمْن َعِمَل َصاِِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحيَ ْوًة طَ  َولََنْجزِيَ ن َّ
 َأْجَرُىْم بَِأْحَسِن َما َكانُ ْوا يَ ْعَمُلْوَن 

 

Artinya :”Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya 

akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 

sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka dengan pahala 

yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An 

Nahl : 97)
31

 

 

Berdasarkan ayat al Quran di atas, dapat diperjelas bahwa Allah adalah 

Tuhan Yang Maha Esa, wajib disembah oleh sekalian umat manusia dan 

sebagai temapat meminta pertolongan, serta barang siapa yang berbuat baik 

                                                 
30

Departemen Agama RI.,  Op. Cit.,  hlm. 6. 
31

Ibid., hlm. 417 



 47 

atas dasar iman kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan 

pahala dan kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. 

Selain itu dasar hadits Rasulullah SAW menjelaskan sebagai berikut : 

ْاإِلميَاُن أَْن تُ ْؤِمَن بِاهلِل َوَمالَِئَكِتِو  وَُكُتِبِو َوُرُسِلِو َواْليَ ْوِم ْاآلِخِر َوتُ ْؤِمَن بَاْلَقْدرِ  ََ 

 َخْْيِِه َوَشرِِّه }رواه مسلم{
Artinya : ”Iman itu ialah engkau beriman dengan yakin kepada Allah, kepada 

malaikat-malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada para 

utusan-Nya, kepada hari akhir (akan dibangkitkan dari kubur) dan 

yakin kepada taqdir (ketetapan Allah), taqdir yang baik maupun 

yang buruk”.(HR.Muslim)
32

 

 

Hadits Rasulullah SAW : 

َثِِن َعْن َماِلٍك  أَنَُّو بَ َلَغُو أَنَّ َرُسْوَل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: تَ رَْكُت َوَحدَّ
ْكُتْم ِِبَِما ِكَتاَب اهلِل َوُسنََّة نَِبيِِّو }رواه مالك  ِفْيُكْم أَْمَرْيِن َلْن َتِضلُّْوا َما ِاْن ََتَسَّ

 ابن أنس{
 

Artinya : “Telah diberitakan kepadaku dari Malik, bahwa sesungguhnya 

Malik telah menyampaikan berita tersebut bahwasannya 

Rasulullah saw bersabda :”Aku tinggalkan kepadamu dua 

perkara dan kamu tidak akan tersesat apabila berpegang teguh 

kepada keduanya, yaitu kitab Allah  (al Quran) dan as Sunnah 

(Al-Hadits)”(HR.Malik Ibnu Anas)
33

 

 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar dari 

mata pelajaran Aqidah Akhlaq tiada lain adalah al Quran dan as Sunnah. 

Karena keduanya yang menjadi pedoman dan tuntunan hidup umat Islam 
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dalam segala aktivitasnya tersebut dalam usaha melaksanakan mata pelajaran 

Aqidah Akhlaq, baik masalah materi, metode, maupun tujuan dari pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlaq. 

b. Tujuan Mata Pelajaran Aqidah akhlaq 

Tujuan Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq menurut Garis-Garis Beasr 

Program Pengajaran adalah: 

1) Memberikan pengetahuan, penghayatan dan keyakinan kepada peserta 

didik  akan hal-hal yang harus diimani, sehingga tercermin dalam sikap 

dan tingkah lakunya sehari-hari. 

2) Memberikan pengetahuan, penghayatan dan kemauan yang kuat untuk 

mengamalkan akhlaq yang baik dan menjauhi akhlaq yang buruk, baik 

dalam hubungannya dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama 

manusia maupun dengan alam lingkungannya. 

3) Memberikan bekal kepada peserta didik  tentang aqidah dan akhlaq untuk 

melanjutkan  pelajaran kejenjang pendidikan menengah.
34

 

 

Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas maka tampak jelas bahwa 

melalui pelajaran aqidah akhlaq tersebut diharapkan adanya bentuk cerminan 

keimanan peserta didik  kepada Allah SWT serta hal-hal yang wajib diimani, 

sehingga perilaku mereka terkendali atas dasar iman dan akhlaq yang lurus, 

juga untuk menciptakan manusia yang mengabdi kepada Allah SWT, 

mewujudkan generasi yang beriman dan bertaqwa, beramal shaleh, berakhlaq 

mulia, serta mampu berdiri sendiri sebagai salah satu dari ciri kepribadian 

muslim yang sejati. Dengan pengabdian itu manusia akan mendapat 

keseimbangan hidup antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat 

                                                 
34

Departemen Agama, Op. Cit., hlm. 3. 



 49 

sebagaimana yang telah dicita-citakan setiap muslim sesuai dengan kehidupan 

yang diingini. 

3. Peranan Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq 

a. Materi Pembelajaran 

Materi pokok mata pelajaran Aqidah Akhlaq adalah semua masalah 

yang berhubungan dengan kehidupan manusia menurut ajaran agama Islam 

dengan sumbernya yang sudah jelas yaitu kitab kuci al Quran dan Hadits Nabi 

SAW dan materi yang disampaikan itu harus sesuai dengan kemampuan atau 

kecerdasan serta pertumbuhan peserta didiknya. 

Secara garis besar materi pokok mata pelajaran Aqidah Akhlaq itu 

meliputi : 

1) Aqidah adalah bersifat i’tikad atau keyakinan, mengajarkan keesaan Allah, 

malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, taqdir dan hal-hal yang makhluk-

makhluk ciptaan Allah. 

2) Akhlaq adalah sesuatu amalan yang bersifat pelengkap penyempurnaan 

bagi kedua amal di atas dan mengajarkan tentang tata cara pergaulan hidup 

antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia 

dengan alam sekitarnya.
35

 

 

Berdasarkan uraian di atas, materi pokok mata pelajaran Aqidah 

Akhlaq harus berlangsung secara kesinambungan, sejak dari tingkat Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) 

sampai pada tingkat pertumbuhan dan kecerdasan peserta didiknya. Yang 

akhirnya mata pelajaran Aqidah Akhlaq itu dapat diarahkan kepada anak yang 
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selalu taat menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga akan 

terbentuklah anak yang berkepribadian muslim. 

b. Metode Pembelajaran 

Menurut Departemen Agama RI, metode yang dapat dipergunakan 

dalam pembelajaran Aqidah Akhlaq terdiri dari : 

1) Metode ceramah,  

2) Tanya jawab,  

3) Diskusi (diskusi kelompok),  

4) Demonstasi,  

5) Tugas belajar dan resitrasi,  

6) Kerja kelompok,  

7) Sosiodrama (role playing),  

8) Pemecahan masalah (problem solving),  

9) Sistem regu (team teaching),  

10) Karya wisata (fiel trip),  

11) Pendampingan 

12) Simulasi,  

13) Tutorial,  

14) Manusia sebagai sumber belajar 

15) Studi kasus,  

16) Curah gagasan (brain storming),  

17) Studi bebas,  

18) Kelompok tanpa pemimpin,  

19) Latihan (drill),  

20) Dan latihan kepekaan (dinamika kelompok)”.
36

 

 

Berdasarkan beberapa metode mengajar di atas tidak semuanya dapat 

diterapkan, karena mengingat situasi dan kondisi sekolah serta sarana sekolah 

yang berbeda-beda di samping kemampuan guru juga sangat menentukan. 
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c. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi “adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan 

keputusan sampai sejauh mana tujuan dicapai oleh peserta didik”.
37

 

Secara umum evaluasi bertujuan untuk : 

1) Memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai dimana 

tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam 

pencapaian tujuan-tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

2) Mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan 

metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh 

pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta.
38

 

 

Dalam konteks evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah dikenal 

adanya 2 macam teknik, yaitu teknik tes, maka evaluasi dilakukan dengan 

jalan menguji peserta didik, sedangkan teknik non test, maka evaluasi 

dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik.  

Ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes sebagai alat pengukur 

perkembangan belajar peserta didik, tes dibedakan menjadi tiga golongan: 

1) Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan siswa 

tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. 

2) Tes formatif, adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui sudah 

sejauhmanakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan 

pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengikuti proses 

pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Di sekolah-sekolah tes formatif 

ini dikenal dengan istilah ulangan harian. 

3) Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan 

satuan program pengajaran selesai diberikan, di sekolah tes ini dikenal 

                                                 
37

M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Remaja 

Rosdakarya, Bandung,  2004, Cet Ke-12, hlm. 3  
38

Ibid., hlm. 1 



 52 

dengan ulangan umum, dimana hasilnya digunakan untuk mengisi nilai 

raport atau mengisi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah.
39

 

 

Apabila ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara 

memberikan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu, 

tes tertulis dan tes lisan. 

Adapun teknik non tes, maka penilaian atau evaluasi Hasil Belajar 

peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan 

dilakukan dengan : 

1) Skala bertingkat (Rating scale) 

Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu 

hasil pertimbangan. 

2) Quesioner (Angket) 

Yaitu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan 

diukur (responden) 

3) Daftar cocok (Check list) 

Yaitu deretan pernyataan dimana responden yang dievaluasi tinggal 

membubuhkan tanda cocok (√) ditempat yang sudah disediakan. 

4) Wawancara (Interview) 

Suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari 

responden dengan jalan tanya jawab sepihak. 

5) Pengamatan (observation) 

Suatu tehnik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara 

teliti serta pencatatan secara sistematis. 

6) Riwayat hidup 

 Gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya.
40
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D.  Peranan Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Peningkatan Hasil Belajar 

 

Pada  dasarnya  terdapat  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  

pendidikan,  antara  lain  kompetensi guru,  aktivitas peserta didik,  sarana  dan  

prasarana,  lingkungan  pendidikan,  kurikulum.   

Berdasarkan beberapa  faktor  tersebut,  kompetensi guru  dalam  aktivitas 

pembelajaran  di  sekolah  menempati  kedudukan  yang  sangat  penting  dan  tanpa  

mengabaikan  faktor  penunjang  yang  lain,  guru  sebagi  subyek  pendidikan  sangat  

menentukan  keberhasilan  dalam meningkatkan Hasil Belajaritu sendiri.   

Harus  diakui  bahwa  kompetensi guru  merupakan  faktor  utama  dalam  

Meningkatkan Hasil Belajar  pembelajaran.  Meskipun fasilitas pendidikannya 

lengkap dan canggih, namun bila tidak ditunjang oleh  keberadaan guru yang 

berkompeten, maka mustahil akan menimbulkan proses belajar dan  pembelajaran 

yang maksimal”.
41

 

 Peningkatan  Hasil Belajar peserta didik akan  dipengaruhi  oleh  kualitas  

proses  pembelajaran di kelas. Oleh karena itu untuk meningkatkan pembelajaran 

peserta didik, proses  pembelajaran  di  kelas  harus berlangsung  dengan  baik,  

berdaya  guna  dan  berhasil  guna.  Proses  pembelajaran  akan  berlangsung  dengan  

baik  apabila  didukung  oleh  guru  yang  mempunyai kompetensi dan kinerja  yang 

tinggi, karena  guru merupakan ujung tombak  dan  pelaksana  terdepan  pendidikan  

anak-anak  di  sekolah  dan  sebagai pengembang kurikulum. Guru  yang mempunyai 

kompetensi yang baik akan mampu  menumbuhkan semangat dan pembelajaran 
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peserta didik yang lebih baik, yang pada akhirnya  akan mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

Meningkatnya Hasil Belajar  pembelajaran, akan mampu meningkatkan Hasil 

Belajar peserta didik.  Hal ini dapat dipahami karena guru yang mempunyai 

kompetensi bagus dalam kelas akan  mampu  menjelaskan  pelajaran  dengan baik,  

mampu  menumbuhkan  pembelajaran  peserta didik dengan baik,  mampu  

menggunakan  media pembelajaran  dengan baik,  mampu  membimbing  dan  

mengarahkan  peserta didik dalam  pembelajaran  sehingga  peserta didik akan  

memiliki semangat dalam belajar, senang dengan kegiatan pembelajaran yang diikuti,  

dan merasa mudah memahami materi yang disajikan oleh guru. 

Dalam upaya meningkatkan Hasil Belajardi sekolah akan selalu berhadapan 

dengan berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu ada lima faktor yang dominan : 

1. Kepemimpinan Kepala sekolah 

Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan 

mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah 

dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.  

2. Peserta didik  

Pendekatan yang harus dilakukan adalah anak sebagai pusat sehingga kompetensi 

dan kemampuan peserta didik  dapat digali sehingga sekolah dapat 

menginventarisir kekuatan yang ada pada peserta didik.  

3. Guru 

Pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi 

kerja guru dalam kegiatan seminar, MGMP, lokakarya serta pelatihan sehingga 

hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. 

4. Kurikulum 

Adanya kurikulum yang tetap tetapi dinamis dapat memungkinkan dan 

memudahkan standar hasil belajar  yang diharapkan sehingga goals (tujuan ) 

dapat dicapai secara maksimal;  

5. Jaringan Kerjasama 

Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat 

semata (orang tua dan masyarakat ) tetapi dengan organisasi lain, seperti 
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perusahaan / instansi sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia 

kerja.
42

  

 

Berdasarkan pendapat di atas, perubahan paradigma harus dilakukan secara 

bersama-sama antara pimpinan dan karyawan sehingga mereka mempunyai langkah 

dan strategi yang sama yaitu menciptakan Hasil Belajar  di lingkungan kerja 

khususnya lingkungan kerja pendidikan. Pimpinan dan karyawan harus menjadi satu 

tim yang utuh (teamwork ) yangn saling membutuhkan dan saling mengisi 

kekurangan yang ada sehingga target (goals ) akan tercipta dengan baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Permasalahan yang akan di kaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat 

sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian 

kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan 

untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga 

akan di temukan pola-pola yang jelas. 

B. Jenis Penelitian 

Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian 

kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain 

penelitian kualitatif, karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola. 

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-

fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses 

suatu langkah kerja, formulasi suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu 

konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-

gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.
43

 

Selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran dengan secara cermat tentang 

fenomena yang terjadi mengenai Peranan Kompetensi guru dalam meningkatkan hasil 
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belajar Aqidah Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln, Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai 

metode yang ada. Dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian 

kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian 

kuantitatif.
44

 

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu 

hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan 

dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuannya 

tidak dapat diukur dengan angka. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian dalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek 

penelitian adalah objek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 

keseluruhan sumber daya manusia yang ada di MIN 6 Lampung Selatan khususnya 

kelas V yang berjumlah 28 orang peserta didik dan 1 orang guru, yang menjadi objek 

penelitian yaitu Peranan Kompetensi guru dalam meningkatkan hasil belajar Aqidah 

Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan. 
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D. Informan Penelitian 

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal 

yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini 

mengkaji tentang Peranan Kompetensi guru dalam meningkatkan hasil belajar Aqidah 

Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan. 

    Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk 

memilih informan-informan berikutnya, dengan catatan informan-informan tersebut 

merasakan dan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan 

validasi data yang didapatkan dari informan pertama. Berdasarkan atas rekomendasi 

Kepala Sekolah  informan kunci yang diambil peneliti sebanyak 28 orang peserta 

didik dan seorang guru. 

E. Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini ditetapkan di MIN 6 Lampung Selatan 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

F. Sumber Data Penelitian 

Menurut Djam’an Satori dalam Metodologi Penelitian Kualitatif sumber data 

dalam penelitian ialah manusia dan non manusia. Unsur manusia sebagai instrumen 

kunci yaitu yang terlibat langsung dalam observasi partisipasi, unsur informan yang 

terdiri atas kepala sekolah, guru sekolah, guru kelas, tenaga TU, komite sekolah, 

orang tua dan peserta didik. Sedangkan sumber data berupa non manusia adalah 
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rekaman audio dan video, catatan lapangan, dokumentasi dan foto.
45

 Dalam penelitian 

ini juga ada dua sumber data yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan 

secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang 

dapat di percaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan 

dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara 

langsung.
46

 

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 

yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat 

dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis 

seperti tabel, catatan SMS, foto dan lain-lain.
47

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis 

penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. 

Selanjutnya dijelaskan data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-

pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi 

logis menjadi fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji 
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kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analsi data. Secara metodologis 

dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data diantaranya adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi, studi pustaka.
48

  

a. Observasi 

 Observasi adalah dasar semua pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperolehnya melalui 

observasi.
49

 Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi 

terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi non 

partisipan. 

 Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian ini maka, peneliti 

memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan 

dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang 

diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung 

terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati Peranan Kompetensi guru dalam 

meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.          

b.Wawancara 

 Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, 
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dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.
50

 Dalam teknik pengumpulan 

menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri di 

bagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, dan 

wawancara mendalam (in-depth interview). 

 Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi 

pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. 

 Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada 

informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara 

mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar 

belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. 

 Peneliti harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan 

wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut :  

1) Pewawancara hendaknya menghindari kata-kata yang memiliki arti ganda, 

ataupun yang bersifat ambiguitas. 

2) Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak 

pertanyaan khusus. Pertanyaan panjang hendaknya dipecah menjadi beberapa 

pertanyaan baru. 

3) Pewawancara hendaknya mengajukan pertanyaan yang konkrit dengan acuan 

waktu dan tempat yang jelas. 
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4) Pewawancara seyogyanya mengajukan pertanyaan dalam rangka pengalaman 

konkrit si responden. 

5) Pewawancara sebaiknya menyebutkan semua alternatif yang ada atau sama 

sekali tidak menyebutkan alternatif. 

6) Dalam wawancara mengenai hal yang dapat membuat responden marah, malu 

atau canggung, gunakan kata atau kalimat yang dapat memperhalus. 

c. Dokementasi 

 Dokumen menurut Sugiyono, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
51

 

Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data 

mengenai Peranan Kompetensi guru dalam meningkatkan hasil belajar Aqidah 

Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat 

dipercaya apabila di dukung oleh foto-foto. 

d. Studi Pustaka 

 Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-

buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya 

yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kata-kata kunci seperti variabel, rangkaian 

teoritis dan setiap variabel, hasil penelitian yang dapat mendukung setiap variabel dan 

rangkaiannya. Pendapat pakar atau narasumber yang berkompetensi di bidangnya dan 
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ulasan peneliti dalam usaha membangun kerangka teoritis dan mencapai hipotesis 

penelitian atau pertanyaan penelitian (research question).
52

 

H. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.
53

 

Sedangkan analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori dan satu uraian besar. Ia 

membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberi arti yang signifikan terhadap 

hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari uraian diantara dimensi-dimensi 

uraian.
54

 

Dari uraian di atas artinya setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap 

dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah tahap analisa. Analisa 

data merupakan tahap terpenting dan menentukan dalam sebuah penelitian. Setelah 
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data terkumpul dengan lengkap dari lapangan, data kemudian diolah dan dianalisa 

dengan seksama sehingga berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.  

Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai 

berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai. Adapun langkah-

langkah yang digunakan dalam analisa data adalah sebagai berikut: 

a. Data reduction (reduksi data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, 

semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin 

banyak, kompleks, dan rumit.  

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dicari tema dan pokoknya. 

b. Data display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, flip chard, piktogram, dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun, dalam pola 

hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami. 

c. Conclusion drawing/verification 
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Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.
55
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 Permasalahan yang akan di kajioleh peneliti merupakan masalah yang bersifat 

sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian 

kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan 

untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga 

akan di temukan pola-pola yang jelas. 

 

B. Jenis Penelitian 

 Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian 

kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain 

penelitian kualitatif, karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola. 

 Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-

fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses 

suatu langkah kerja, formulasi suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu 

konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-

gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.
1
 

 Selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran dengan secara cermat 

tentang fenomenayang terjadi mengenai Peranan Kompetensi guru dalam 
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meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

 Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln, Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai 

metode yang ada. Dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian 

kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian 

kuantitatif.
2
 

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai 

suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan 

dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuannya 

tidak dapat diukur dengan angka. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian dalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek 

penelitian adalah objek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 

keseluruhan sumber daya manusia yang ada di MIN 6 Lampung Selatan khususnya 

kelas V yang berjumlah 28 orang peserta didik dan 1 orang guru, yang menjadi objek 

penelitian yaitu Peranan Kompetensi guru dalam meningkatkan hasil belajar Aqidah 

Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan. 
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Informan Penelitian 

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan 

hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini 

mengkaji tentang Peranan Kompetensi guru dalam meningkatkan hasil belajar Aqidah 

Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan. 

Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi 

untuk memilih informan-informan berikutnya, dengan catatan informan-informan 

tersebut merasakan dan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi 

sinkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari informan pertama. Berdasarkan 

atas rekomendasi Kepala Sekolah  informan kunci yang diambil peneliti sebanyak 28 

orang peserta didik dan seorang guru. 

 

D. Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini ditetapkan di MIN 6 Lampung Selatan 

KecamatanJatiAgungKabupaten Lampung Selatan. 

 

E. Sumber Data Penelitian 

Menurut Djam’an Satori dalam Metodologi Penelitian Kualitatif sumber data 

dalam penelitian ialah manusia dan non manusia. Unsur manusia sebagai instrumen 

kunci yaitu yang terlibat langsung dalam observasi partisipasi, unsur informan yang 

terdiri atas kepala sekolah, guru sekolah, guru kelas, tenaga TU, komite sekolah, 

orang tua dan peserta didik. Sedangkan sumber data berupa non manusia adalah 
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rekaman audio dan video, catatan lapangan, dokumentasi dan foto.
3
 Dalam penelitian 

ini juga ada dua sumber data yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan 

secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat di 

percaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel 

yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.
4
 

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang 

menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi 

yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data 

sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan 

SMS, foto dan lain-lain.
5
 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan datamerupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis 

penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. 

Selanjutnya dijelaskan data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-

pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi 

logis menjadi fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji 

kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analsi data. Secara metodologis 
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dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data diantaranya adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi, studi pustaka.
6
 

a. Observasi 

Observasi adalah dasar semua pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperolehnya 

melalui observasi.
7
 Adapunjenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu 

observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan,dan observasi 

non partisipan. 

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian ini maka, peneliti 

memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan 

dimana penelitiikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang 

diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung 

terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamatiPerananKompetensi guru dalam 

meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan 

muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.
8
Dalam teknik 

pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. 
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Wawancara itu sendiri di bagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, 

wawancara semi struktur, dan wawancara mendalam (in-depth interview). 

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar 

berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. 

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin 

kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan 

wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran 

dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. 

Peneliti harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan 

wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut :  

1) Pewawancara hendaknya menghindari kata-kata yang memiliki arti ganda, 

ataupun yang bersifat ambiguitas. 

2) Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak 

pertanyaan khusus. Pertanyaan panjang hendaknya dipecah menjadi beberapa 

pertanyaan baru. 

3) Pewawancara hendaknya mengajukan pertanyaan yang konkrit dengan acuan 

waktu dan tempat yang jelas. 

4) Pewawancara seyogyanya mengajukan pertanyaan dalam rangka pengalaman 

konkrit si responden. 

5) Pewawancara sebaiknya menyebutkan semua alternatif yang ada atau sama 

sekali tidak menyebutkan alternatif. 
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6) Dalam wawancara mengenai hal yang dapat membuat responden marah, malu 

atau canggung, gunakan kata atau kalimat yang dapat memperhalus. 

c. Dokementasi 

Dokumen menurut Sugiyono, merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.
9
 Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-

data mengenaiPeranan Kompetensi guru dalam meningkatkan hasil belajar Aqidah 

Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan.Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat 

dipercaya apabila di dukung oleh foto-foto. 

d. Studi Pustaka 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-

buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya 

yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kata-kata kunci seperti variabel, 

rangkaian teoritis dan setiap variabel, hasil penelitian yang dapat mendukung 

setiap variabel dan rangkaiannya. Pendapat pakar atau narasumber yang 

berkompetensi di bidangnya dan ulasan peneliti dalam usaha membangun 

kerangka teoritis dan mencapai hipotesis penelitian atau pertanyaan penelitian 

(research question).
10
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Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2012), hlm. 38 
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G. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.
11

 

Sedangkan analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori dan satu uraian besar. Ia 

membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberi arti yang signifikan terhadap 

hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari uraian diantara dimensi-dimensi 

uraian.
12

 

Dari uraian di atas artinya setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap 

dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah tahap analisa. Analisa 

data merupakan tahap terpenting dan menentukan dalam sebuah penelitian. Setelah 

data terkumpul dengan lengkap dari lapangan, data kemudian diolah dan dianalisa 

dengan seksama sehingga berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.  

                                                             
11

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 334 
12

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 

194 
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Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai 

berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai.Adapun langkah-

langkah yang digunakan dalam analisa data adalah sebagai berikut: 

a. Data reduction (reduksi data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama 

peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan 

rumit.  

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting dicari tema dan pokoknya. 

b. Data display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, grafik, flip chard, piktogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

tersebut maka data terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga 

akan lebih mudah dipahami. 

c. Conclusion drawing/verification 

Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya.
13

 

 

                                                             
13
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan 

 

1. Sejarah Berdirinya  

MIN Ulum Sukamaju berdiri 1979 dengan nama Mi Raudlatul Ulum.
1
 

Madrasah ini didirikan dengan maksud untuk menampung dan mendidik anak-

anak usia sekolah dasar agar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah SWT serta untuk membantu terwujudnya cita-cita pendidikan nasional yang 

lebih khusus adalah untuk memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi 

meraka yang bermaksud hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi. 

Tahun 1984 mendapat bantuan pemerintah pembangunan 2 lokal kelas. 

Kemudian pada tahun 1995 MI raudlatul Ulum berubah menjadi MIN Ulum 

Sukamaju Sinar Rejeki  Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 

Selatan yang didirikan diatas tanah seluas 3.675 M2.  

MIN Ulum Sukamaju Sinar Rejeki  Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan menjadi MIN Ulum Sukamaju Sinar Rejeki  Kecamatan Jati 

                                                         

1
Nasron, Kepala MIN Ulum Sukamaju Sinar Rejeki  Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan, Interview, Mei 2013. 
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Agung Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan ada pemekaran wilayah 

kecamatan. 

Sejak berdirinya hingga sekarang MIN Ulum Sukamaju Sinar Rejeki  

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami 4 

pergantian kepala sekolah  sebagai berikut tabel berikut :  

Tabel 4 

Periodesasi Kepemimpinan MIN Ulum Sukamaju Sinar Rejeki   

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

 

No Perideo (Tahun) Nama Kepala Sekolah 

1 Tahun 1979 s/d 1995  Abdul Karim (alm) 

2 Tahun 1995 s/d 2008 Musodiq, A. Ma 

3 Tahun 2008 s/d 2012 Agustami, S. Ag 

4 Tahun 2012 s/d sekarang Nasron, S. Ag. MM. 

     Sumber : Dokumentasi MIN Ulum Sukamaju Tahun 2013  

 

2. Visi dan Misi 

Visi MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan adalah terwujudnya madrasah yang berkualitas dan berorintasi kepada 

keunggulan prestasi akademik maupun non akademik.   

 Misinya adalah : 

a. Meningkatkan profesionalisme guru dan pegawai 

b. Meningkatkan disiplin dan prestasi peserta didik dibidang akademik maupun 

ekstrakurikuler 

c. Meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan optimal 

d. Meningkatkan sarana  dan prasarana 

e. Menciptakan suasana yang bernuansa Islami yang kondusif 
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f. Meningkatkan hubungan harmonis baik secara internal maupun eksternal.
2
 

 

3. Struktur Organisasi  

Adapun struktur organisasi MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diagram dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :             Garis Instruksi 

    Garis Koordinasi 

                                                         

2
Dokumentasi, MIN Ulum Sukamaju Sinar Rejeki  Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2013.  
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4. Keadaan Guru dan Karyawan  

 Pada tahun pelajaran 2012/2013, jumlah tenaga pengajar dan karyawan MIN 

Ulum Sukamaju Sinar Rejeki  Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan sebanyak 29 orang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini : 

Tabel  5 

Keadaan Guru MIN 6 Lampung Selatan  

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

 

No Nama Jabatan  Keterangan  

1 Nasron, S. Ag. MM. Kepala Sekolah PNS 

2 Asih Margono, S. Pd.I Guru/waka Kurikulum PNS 

3 Sudirman, S. Pd.I Guru/waka kesiswaan PNS 

4 Sri Mulyati, S. Pd.I Guru/waka Sarana PNS 

5 Rohmanto  Guru  PNS 

6 Herlinda, S. Pd.I Guru PNS 

7 Wardiyanto, S. Pd.I Guru PNS 

8 Sri Hidayati, S. Pd.I Guru PNS 
9 Dra. Siti Najiah, M.Pd.I Guru PNS 

10 Asriyanti, S. Pd.I Guru PNS 

11 Risdiyanti, S. Ag Guru PNS 

12 Mulyani, S. Pd.I Guru PNS 

13 Sri Wasiati  Guru PNS 

14 Carki Nurhayati, S. Pd.I  Guru PNS 

15 Slamet Sajidin, S. Pd.I Guru Hononer 

16 Susatun, S. Pd.I Guru PNS 

17 Susiyami, S. Pd.I Guru PNS 

18 Yuli Tamayanti Guru PNS 

19 Riski Yolanda, S. Pd. Guru PNS 

20 Robiatun, A. Ma Guru PNS 

21 Zulpan Hendri Guru PNS 

22 Umi Zubaedah, M. Ag Bendahara  PNS 

23 Emi Haryanti, S. Pd.I Guru Honorer  

24 Yeni Herlina Guru Honorer 

25 Hendi Rianto Ka. TU Honorer 

26 Ahmad Bajuri Staf TU Honorer 

27 Ariana  Pustakawati  Honorer 

28 M. Yasin Penjaga sekolah Honorer 

29 Abdurrahman.  Kebersihan  Honorer 

Sumber : Dokumentasi MIN Ulum Sukamaju Sinar Rejeki   tahun 2013 
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5. Keadaan Peserta Didik 

Peserta didik MIN Ulum Sukamaju Sinar Rejeki  Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan untuk tahun pelajaran 2012/2013 berjumlah 310 

orang yang terdiri dari 166 laki-laki dan 144 perempuan yang terbagi menjadi 12 

rombongan belajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel  6 

Keadaan Peserta Didik MIN Ulum Sukamaju Sinar Rejeki   

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

 

No Kelas 

Jumlah Siswa 
Jumlah 

Keseluruhan Laki-
laki 

Perempuan 

1 I a 18 14 32 

2 I b 19 13 32 

3 II a 11 11 22 

4 II b 13 9 22 

5 III a 15 8 24 

6 III b 13 11 24 

7 IV a 9 12 22 

8 IV b 10 13 23 

9 V a  12 13 25 

10 V b 14 11 25 

11 VI a 15 15 30 

12 VI b 17 12 29 

Jumlah  166 144 310 

Sumber : Dokumentasi MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung        

  Kabupaten Lampung Selatan  Tahun 2013 
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MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan memiliki sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam proses belajar 

mengajar sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 7 

Keadaan Sarana dan Prasarana MIN Ulum Sukamaju Sinar Rejeki   

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

 

No Jenis Barang Jumlah 
Keadaan 

Baik Rusak 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 buah √  

2 Ruang Guru 1 buah √  

3 Ruang TU 1 buah √  

4 Ruang Kelas 6 buah √  

5 Ruang Perpustakaan 1 buah √  

6 Ruang UKS 1 buah √  

7 Kamar Mandi Guru 1 buah √  

8 WC Siswa 1 buah √  

9 Masjid  1 buah √  

10 Lapangan Olahraga 1 buah √  

11 Kantin 1 buah √  

12 Tempat parkir 1 buah √  

      Sumber : Dokumentasi MIN Ulum Sukamaju Sinar Tahun 2013 

 

B. Kompetensi Peranan Pedagogik Guru terhadap Peningkatan Hasil Belajar 

Aqidah Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan 

 

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menyajikan uraian bahasan sesuai 

dengan temuan di lapangan, sehingga pembahasan ini akan mengintegrasikan antara 

temuan yang ada di lapangan dengan teori yang ada.  

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu peneliti langsung 

turun kepalangan dalam rangka ingin mengetahui kasus-kasus yang terjadi di 

lapangan, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dari pihak yang 
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mengetahui tentang data yang dibutuhkan, selanjutnya dari hasil tersebut peneliti 

mengaitkan dengan teori yang ada.  

Kompetensi pedagogik guru merupakan salah satu kompetensi yang harus 

dimiliki oleh setiap guru dalam tingkat pendidikan baik pendidikan tingkat pertama 

hingga pendidikan tingkat tinggi, sedangkan kompetensi-kompetensi yang harus 

dimilikinya adalah tidak hanya kompetensi pedagogik saja, akan tetapi juga ada 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Sebagaimana 

diteragkan dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 

10 ayat I menegaskan bahwa" Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi, keempat kompetensi ini saling berkaitan. 

Pada saat peneliti melakukan penelitian dan wawancara dengan kepala 6 

Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, ketika 

ditanyakan tentang kompetensi pedagogik guru Aqidah Akhlak  yang ada di sini, 

kepala sekolah mengatakan dan menganjurkan kepada guru-guru agar setiap guru 

memiliki kompetensi pedagogik, tidak hanya kepada guru Aqidah Akhlak  saja akan 

tetapi menganjurkan kepada guru-guru yang lain juga, karena hal ini sengat penting 

dan bermanfaat bagi guru khususnya guru Aqidah Akhlak  dalam rangka mendidik 

dan mengarahakan muridnya dalam mengambangkan pendidikannya.  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran, jika seorang guru telah memiliki kempetensi tersebut maka termasuk 

guru yang profesional sehingga dapat mencapai tujuan yang  Undang-undang 14 
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tahun 2005, tentang Guru dan Dosen; Pasal 10 ayat 1, diinginkan dan dapat 

mengantarkan atau mengarahkan siswanya untuk menjadi siswa yang pandai dan 

paham terhadap fenomina-fenomina global. 

Berdasarkan hasil observasi an interview, diketahui ada enam komponen 

dalam kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru Aqidah Akhlak  di MIN 6 

Lampung Selatan  Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yaitu : 

1. Pemahaman Peserta Didik 

Peserta didik memiliki krakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda, 

baik di pandang dari segi kreativitas dan kemampuannya pula berbeda-beda. Oleh 

sebab itu guru Aqidah Akhlak  di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan memberi tanda pada absensi yang mereka pegang 

tentang daftar peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi maupun yang 

memiliki kemampuan rendah. Karena hal ini juga akan mempengaruhi proses 

belajar mengajar (PBM) di kelas yang sedang berlangsung, sehingga tujuan dari 

kegiatan belajar mengajar dapat tercapai sesuai dangan tujuannya. 

Berdasarkan hasil interview dengan guru Aqidah Akhlak  di MIN 6 

Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, beliau 

menyatakan bahwa selalu menggunakan beberapa strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Misalnya guru membagi anak 

menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari anak yang aktif dikelas dan anak 

yang kurang aktif di kelas sehingga dalam menyampaikan materi dapat sesuai 
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dengan kemampuan anak dan krakternya masing-masing, dengan demikian anak di 

kelas dalam menyerap materi bisa lebih mudah mengerti dan memahami materi. 

2. Perancangan Pembelajaran di kelas  

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh keterangan bahwa dalam hal 

perencanaan pembelajaran di kelas, menurut guru Aqidah Akhlak  di MIN 6 

Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan telah 

merencanakan jauh sebelumnya baik itu memilih, menetapkan dan 

mengembangkan metode pembelajaran sehingga guru harus terlebih dahulu 

mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi kompetensi yang ingin dicapai agar 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu guru harus membuat silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) setiap awal masuk semester. Adapun 

guru Aqidah Akhlak  sendiri dalam membuat silabus dan RPP lebih maksimal 

dibadingkan dengan guru-guru yang lain, sehingga kesiapan mengajarnnya lebih 

jauh disiapkan sebelumnya sehingga dalam menghadapi siswa di kelas tinggal 

mempraktekkannya. 

Sedangkan dalam menghadapi karakteristik dan kemampuan peserta didik 

yang berbeda-beda, ada peserta didik di kelas yang kelihatannya pandai tapi 

sikapnya agak nakal dan ada pula yang nakal tapi kemampuannya rendah, karena 

kelas V di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan ini merupakan masa pubertas yang pertama kalinya sehingga banyak 

peserta diidk yang ingin mencurahkan rasa dan keinginannya atau kata mereka 

dalam transisi antara dunia anak-anak dan dewasa sehingga sering timbul 
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goncangan dan gejolak dalam dirinya. Sehingga guru lebih memilih metode 

bernyanyi, bercerita dan bermain. Prinsip mereka adalah yang penting peserta 

didik senang dulu dalam belajar. Dengan dengan kesengan meraka dalam 

mengahadapi pelajaran dikelas guru Aqidah Akhlak  memberikan meteri yang 

sesuai dengan perencanaan sebelumnya. 

Penggunaan Metode Mengajar 

Mengajar secara efektif sangat bergantung pada pemilihan dan 

penggunaan metode mengajar yang serasi dengan tujuan mengajar, guru yang 

telah berpengalaman pada umumnya sudah sependapat, bahwa masalah ini sangat 

penting bagi para calon guru karena menyangkut kelancaran tugasnya. Cara 

mengajar yang lebih baik ialah mempergunakan kegiatan peserta didik sendiri 

secara efektif di kelas merencanakan dan melaksanakan kegiatankegiatan 

sedemikian rupa secara kontinu dan juga melalui kerja kelompok.  

Metode-metode tersebut sangat menuntukan pemahaman peserta didik, 

karena tampa adanya strategi atau metode yang di lakukan di kelas, maka siswa 

dalam memahami materi akan mengalami kesulitan akan tetapi jika metode 

tersebut dapat diterapkan dengan baik dikalas maka siswa dalam memahami 

pelajaran akan lebih mudah. 

Berdasarkan hasil observasi, metode mengajar yang di lakukan oleh guru 

Aqidah Akhlak  di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan adalah sebagi berikut :  
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a. Ceramah 

Yaitu suatu metode yang di dalam menyampaikan materi pelajaran kepada 

anak didik dengan jalan penerangan dan penuturan secara lisan. 

b. Demontrasi  

Yaitu suatu cara penyajian materi pelajaran dengan cara menunjukkan proses 

pelaksanaan materi yang dijadikan  ters  mebut secara langsung di depan 

murid sehingga murid-murid dapat menyaksikannya untuk dipahami dan 

ditiru. 

c. Studi Pustaka 

Yaitu suatu cara dalam penyajian materi pelajaran dengan cara mengacu 

kepada buku-buku rujukan yang tellah ditetapkan maupun buku-buku 

penunjang lainnya. 

d. Tanya jawab 

Yaitu metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung 

yang bersifat dua arah sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru 

dan peserta didik 

e. Penugasan 

Yaitu suatu cara mengajar dimana seorang guru memberikan tugas-tugas 

tertentu kepada murid, sedangkan hasil  tersebut diperiksa oleh guru dan     

peserta dididik mempertanggungjawabkannya. 
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f. Kerja kelompok 

Yaitu penyajian materi dengan cara pemberian tugas-tugas untuk mempelajari 

sesuatu kepada kelompok-kelompok belajar yang sudah ditentukan dalam 

rangka mencapai tujuan. 

g. Latihan 

Yaitu metode mengajar yang mempergunakan bahan-bahan untuk melatih 

peserta didik  akan memiliki kemampuan yang siap diterapkan 

3. Pelaksanaan Pembelajaran Interaktif 

Pelaksanaan pembelajaran interaktif  adalah pelaksanaan pembelajaran 

yang langsung melibatkan siswanya di kelas dimana antara guru dan peserta didik 

terjadi sebuah komunkasi yang bersifat interaktif atau dialogis antara guru dengan 

peserta didik sehingga dapat melahirkan pemikiran-pemikiran kritis dan inovatif.  

Dalam mengupayakan seperti hal di atas, berdasarkan hasil interview 

dengan guru Aqidah Akhlak, beliau menjelaskan bahwa dirinya memiliki 

beberapa cara yang dilakukan oleh guru Aqidah Akhlak agar peserta didiknya 

dapat berkomunikasi aktif dengan gurunya dikelas antara lain adalah : 

a. Guru memberikan peluang untuk siswa bertanya 

b. Guru bertanya kepada siswa tentang materi yang diajarkan 

c. Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. 

d. Guru menyuruh siswa untuk menjawab petanyaan yang diajukan oleh 

temannya. 
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Penggunaan Media Belajar di Kelas 

Pada masa sekarang banyak orang yang mengatakan zaman globalisasi 

(modern) dimana zaman globalisasi ini adalah merupakan zaman yang penuh 

dengan teknologi canggih. Dalam mengembangkan pendidikan di sekolah 

tentunya tidak akan terlepas dengan teknologi pembelajaran. Misalnya dengan 

adanya internet, konputer dan media informasi yang lain. Untuk mengembangkan 

peserta didik di kelas tentunya guru harus memiliki kompetensi dalam 

menggunakan teknologi tersebut, agar tidak ketinggalan zaman dan informasi. 

Berdasarkan hasil interview dengan Kepala MIN 6 Lampung Selatan  

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, beliau menjelaskan memiliki 

keinginan untuk semua guru mengikuti pelatihan atau workshop dalam rangka 

mengembangkan teknologi, agar mampu menggunakan dan memanfaatkannya 

dalam pembelajaran. Di samping itu untuk melengkapi sarana dan prasana kepala 

sekolah menyediakan komputer dan jaringan internet, supaya semua guru dapat 

mengakses informasi-informasi terkini.  Namun tersebut tergantung pada guru 

masing-masing dalam menggunakannya. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa guru Aqidah Akhlak  dalam 

mengembangkan teknologi pembelajaran tersebut, masih belum menggunakan 

teknologi secara maksimal, akan tetapi dalam penggunaan teknologi tersebut 

masih dikatagorikan jarang untuk digunakannya.  
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4. Evaluasi Hasil Belajar dan Sistem Penilaian 

Evaluasi adalah proses pengukuran atau penilaian. Berhasil dan tidaknya 

suatu pendidikan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari evaluasi terhadap 

out put yang dihasilkan. Dengan kompetensi yang dimilikinya, maka setiap guru 

harus mengadakan evaluasi setelah materi yang diajarkan selesai. 

Dalam sekolah dasar ataupun menengah ada yang disebut ulangan harian, 

ujian blok, ujian akhir semester dan ujian akhir nasional. Berdasarkan hasil 

interview dengan guru Aqidah Akhlak  di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan, beliau menjelaskan bahwa setiap mau 

mengakhiri pelajaran selalu memberikan mengevaluasi terhadap peserta didiknya 

menggunakan cara yang berbeda beda. Untuk mengevaluasi dari apa yang telah 

lakukan, maka saya memberikan beberapa tugas kepada peserta didik dirumahnya. 

Dalam pengevaluasian tersebut memiliki tujuan, yang di antaranya adalah 

untuk mengukur kemampuan siswa dan mengukur hasil dari materi yang telah 

sampaikan. Sedangkan hasil belajar merupakan berbagai yang telah dilakukan 

selama pembelajaran berlangsung, semisal melakukan tes  uraian  dan  tes  pilihan. 

Dalam sistem penilaian di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan, guru Aqidah Akhlak  lebih fokus kepada 

penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penilaian ini dapat di ambil 

dari :  

a. Tes tertulis 

b. Tes lisan 
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c. Tes Uraian 

d. Penugasan (PR) 

e. Ekspresi siswa 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa ada dua aspek yang yang 

dimiliki oleh guru Aqidah Akhlak  di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam peningkatan aktivitas pembelajaran mata 

pelajaran Aqidah Akhlak peserta didik kelas V, aspek tersebut adalah sebagai 

beririkut :  

1. Aspek internal, aspek intenal guru ini meliputi : 

a. Penguasaan materi 

b. Penguasaan kelas dan, 

c. Penggunaan metode 

2. Aspek eksternal, aspek eksternal guru ini meliputi : 

a. Kualifikasi guru. 

b. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

c. Silabus. 

d. Media pembelajaran 

5. Pengembangan potensi peserta didik 

Berdasarkan hasil interview dengan guru Aqidah Akhlak  di MIN 6 

Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, beliau 

menjelaskan selalu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. 

Potensi yang dimiliki oleh peserta didik seperti keahlian dalam qiroatil quran, 
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kaligfari, adzan. Media yang dipergunakan oleh guru Aqidah Akhlak  dalam 

mengembangkan potensi peserta didik adalah mengikutkan berbagai perlombaan 

bidang keagamaan yang diadakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kompetensi pedagogik guru 

Aqidah Akhlak  di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu pembelajaran. 

Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam mengelola pembelajaran mulai 

dari memahami karakteristik peserta didik sampai strategi yang digunakannya. Guru 

Aqidah Akhlak   juga memanfatkan instrumen atau media belajar  yang di sediakan 

oleh sekolah dan tidak menyia-nyiakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat 

menunjang terhadap prestasi belajar peerta didik, baik itu kegiatan intrakurikuler 

maupun ekstrakurikuler yang ada di sekolah, kegitan tersebut sebagai penunjang 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas. Begitu juga dalam pembiasaan 

yang di anggap sangat penting oleh kepala sekolah dan semua guru, yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler, seperti  shalat Dhuha bersama setiap hari Jumat dan pembiasaan 

membaca ayat suci al Quran di kelas sebelum memulai pelajaran yang dilakukan 

secara kotinuitas setiap hari oleh guru dan peserta didik di kelas. 

 Faktor yang mempengaruhi hasil belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak  di 

MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah 

kurangnya minat belajar dalam diri peserta didik dan kurangnya bimbingan dan 

perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. 
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C. Materi Aqidah Akhlak 

1. Mari Berpendirian yang Teguh 

Sebagai orang yang beriman,kita perlu memiliki keyakinan yang kuat agar 

tidak mudah tergoda oleh orang lain untuk pindah keyakinan. Karena itu, sejak dini 

kita hams membiasakan diri untuk memiliki sikap teguh pendirian. Teguh pendirian 

artinya tetap berpegang teguh terhadap apa yang telah menjadi pendapatnya. Prinsip 

hidup orang yang mempunyai sikap teguh pendirian pada umumnya sangat kuat. 

Sehingga orang yang mempunyai sikap teguh pendirian biasanya tidak mudah terkena 

bujukan atau rayuan orang lain. 

Menurat pendapatmu, apakah sama antara sikap teguh pendirian dengan keras 

kepala? Tentimya tidak sama. Sikap teguh pendirian muncul karena adanya keingman 

imtuk mempertahaflkari kebenaran yang telah menjadi keyakinamya -dan orang yang 

memiliJd sifat ini cenderung mengmginkan adanya perubahan ke arah yasg lebih 

baik. Sedangkan keras kepala lahir karena hanya menuruti hawa nafsu dan cenderung 

untuk tidak mau berubah. 

Sebagai seorang muslim, kita perlu memiliki sikap teguh pendirian, karena 

sikap ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan suatu usaha. Jika 

usahanya berhasil, orang yang memiliki sikap ini tidak membanggakan diri, 

sedangkan apabila gagal dalam melakukan usaha maka dia tidak cepat berputus asa. 

Dalam agama Islam teguh pendirian disebut istiqomah. Istiqomah adalah 

teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal yang saleh. Firman Allah. 
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Artinya: 

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah ", 

kemudian mereka tetap istiqamah. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 

mereka tiada (pula) berduka cita ". (Q.S.Al-Ahqaaf,46:13). 

Dalam sejarah, pada masa awal-awal penyebaran agama Islam dikenal adanya 

sahabat yang mempunyai sikap teguh pendirian. Tahukah kamu siapa sahabat itu? 

Betui, sahabat itu bemama Bilal bin Rabah. Beliau tetap mempertahankan 

keyakinannya terhadap keesaan Allah walaupun mendapat siksaan yang sangat kej 

am dari maj ikannya, Umayah. 

Setelah mendapat siksaan dari maj ikannya dengan cara yang sangat kejam, 

kemudian datanglah sahabat Abu Bakar. Abu Bakar merasa iba terhadap Bilal dan 

bemiat untuk membelinya. Karena itu, Abu Bakar bertanya kepada Umayah berapa 

harga hamba sahaya tersebut. Setelah terjadi pembicaraan dan sesuai dengan harga 

yang telah disepakati, akhimya Abu 

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengenali orang yang memiliki sifat 

teguh pendirian. Diantara ciri-ciri yang dapat kita kenali dari orang yang memiliki 

sikap teguh pendirian adalah: 

a. Tidak akan mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain; 

b. Tidak mudah putus asa; 

c. Apabila menghadapi kesulitan biasanya tidak mudah menyerah; 

d. Mempunyai pendirian yang kuat; 
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e. Keyakinannya tidak mudah goyah. 

Hal-hal yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian: 

a. Banyak bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian; 

b. Banyak membaca kisah-kisah orang-orang yang mempunyai sifat teguh 

pendirian; 

c. Membiasakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat; 

d. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. 

Adapun keuntungan memiliki sikap teguh pendirian adalah: 

a. Tidak mudah dipengaruhi orang lain; 

b. Tidak mudah dibujuk untuk berbuat jahat; 

c. Mudah memilih aj akan yang baik; 

d. Tegas menolak ajakan yang jahat; 

e. Percaya pada diri sendiri. 

2. Mari Bersifat Dermawan 

Dermawan adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang 

membutuhkan tanpa mengharapkan adanya imbalan. Jadi orang yang memiliki  sifat 

dermawan tidak akan pemah berpikir adajasa balas budi dari orang yang telah 

menerima bantuannya. Sifat ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah yang menjadi 

tujuannya. 

Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya raya dan memiliki sifat 

dermawan. Sifat kedermawanan Abu Bakar nampak dalam ucapan dan perilakunya 

yang selalu memanfaatkan harta bendanya untuk kepentingan penyebaran agama 

Islam. 

Pertama, ketika barn saja masuk Islam, dia telah mempersilahkan Rasulullah 

menggunakan liarta bendanya imtuk berdakwah demi kejayaan agama Islam. Kedua, 
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dalam Perang Tabuk, Rasuliillah meminta kepada kaum muslimin agar 

mengorbankan haita mereka di jalan Allah. Abu Bakar r.a. memberikan seluruh harta 

bendanya imtuk kepentingan perang tersebut. Ketiga, Abu Bakar adalah sahabat yang 

membeli Bilal bin Rabbah untuk dimerdekakan. 

Sifat dermawan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Karena sifat ini sangat 

diperlukan untuk kemajuan dan demi syiar agama Islam. Tanpa adanya sifat 

dermawan dari para pemeluknya, maka agama Islam sulit berkembang. 

Oleh karena itu sifat ini perlu kita miliki. 

Ciri-ciri orang yang memiliki sifat dermawan, antara lain: 

1. Rela berkorban untuk menolong sesama manusia; 

2. Menyayangi sesama manusia tanpa mengenal perbedaan; 

3. Tidak sombong ketika memiliki harta berlimpah; 

4. Selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan; 

5. Lebih mengutamakan kepentingan umum. 

 

Keutamaan sifat dermawan, antara lain: 

1. Rezekinya akan dilipatgandakan oleh Allah. 

FirmanAllah. 

                           

                         

Artinya: 

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 
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menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan 

(pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi 

Maha Mengetahui". (Q.S. al-Baqarah, 2:261) 

2. Dieintai Allah dan Rasul-Nya; 

3. Membantu meringankan kesulitan orang lain; 

4. Dieintai dan disenangi masyarakat; 

5. Menghilangkan kesenjangan sosial. 

Adab dalam berderma atau sedekah, antara lain: 

1. Merahasiakannya, agar terhindar dari sifat riya; 

2. Menampakkannya, dengan maksud mendorong orang lain mitak bersedekah; 

3. Tidak menyebut-nyebut pemberiaan dan menyakiti orang yang teiah 

menerimanya; 

4. Segera melupakan apa yang telah disedekahkan; 

5. Memilih harta yang paling baik.
3
 

 

                                                         

3
 Direktorat Pendidikan Madarasah Direktorat Jendral pendidikan Islam Kementerian Agama 

RI 2015, Buku Siswa kelasV MI, Cetakan ke-1 Jakarta 2015. hlm. 35-39 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

  Setelah penulis menyajikan laporan penelitian dan menganalisa, maka penulis 

akan menyimpulkan beberapa hal, yaitu : 

1. Peranan Kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru Aqidah Akhlak  di MIN 

6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah Akhlak  yaitu  memiliki kemampuan 

memahami peserta didik, mampu merancang pembelajaran di kelas, mampu 

menggunakan metode mengajar, mampu melaksanakan pembelajaran interaktif, 

mampu mengevaluasi hasil belajar dan mampu memberikan penilaian. 

2. Kemampuan Peranan pedagogik yang dimiliki oleh guru Aqidah Akhlak  belum 

berperan secara maksimal dalam Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah Akhlak  di  

MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan 

dikarenakan kurangnya fasilitas yang ada di MIN 6 Lampung Selatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

B. Saran 

  Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Kepada pihak sekolah khususnya guru Aqidah Akhlak agar mempertahankan 

berbagai kompetensi yang dimiliki dan meningkatkan Peranan kompetensi 
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tersebut dengan mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga 

kompetensi yang dimiliki tersebut dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

2. Kepada peserta didik agar lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar baik 

di rumah maupun di sekolah sehingga akan memunculkan minat belajar yang 

baik untuk meningkatkan prestasi belajar. 

3. Kepada orang tua agar meningkatkan bimbingan dan perhatian kepada anaknya 

khususnya dalam penggunaan waktu belajar di rumah sehingga akan terbangun 

kebiasaan dalam diri anak untuk mengulang pelajaran di rumah. 

Sebagai akhir dari tulisan ini penulis berharap semoga tulisan ini dapat 

mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi penulis maupun bagi pihak-

pihak yang memerlukan dan kepada Allah SWT penulis berlindung dari segala 

kekhilafan dan kesalahan yang ada. 
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Lampiran 1 

 

KISI-KISI OBSERVASI 

 

No Perihal  Keterangan  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peranan Kompetensi pedagogik guru Aqidah Akhlak di 

MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati agung 

Kabupaten Lampung Selatan : 

a. Pemahaman terhadap peserta didik;  

b. Pengembangan kurikulum/ silabus;  

c. Perancangan pembelajaran;  

d. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis;  

e. Evaluasi hasil belajar; dan  

f. Pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya 

 

Hasil  belajar Aqidah Akhlak di MIN 6 Lampung 

Selatan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan: 

a. Kesesuaian antara karakteristik peserta didik dengan 

strategi belajar 

b. Daya tarik guru dalam menciptakan suasana kelas 

c. Efektivitas dalam pembelajaran  melalui tahap 

perencanaan 

d. Efisiensi dalam penggunaan waktu belajar 

e. Produktivitas pembelajaran dari menghafal dan 

mengingat ke menganalisis 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran  2 

 

KERANGKA INTERVIEW  

DENGAN GURU AQIDAH AKHLAK 

 

1. Apakah ibu memiliki kompetensi pedagogik guru yaitu kemampuan mengelola 

pembelajaran ? 

2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik sebagai seorang 

guru ? 

3. Bagaimana peranan dalam meningkatkan hasil belajar di MIN 6 Lampung Selatan  

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan? 

4. Faktor apa yang mempengaruhi peranan kompetensi pedagogik guru dalam 

meningkatkan hasil belajar di MIN 6 Lampung Selatan  Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan ? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 
 

 

 

KISI-KISI INTERVIU  

KEPADA KEPALA SEKOLAH 

 

 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan ? 

 

2. Siapa saja yang pernah menjabat sebagai Kepala MIN 6 Lampung Selatan 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan dari tahun pertama hingga 

sekarang ? 

 

3. Apa misi dan Visi MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan? 

 

4. Bagaimana keadaan guru di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan? 

 

5. Bagaimana keadaan peserta didik di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan? 

 

6. Bagaimana keadaan sarana dan pra sarana di MIN 6 Lampung Selatan 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan? 

 

7. Apakah guru Aqidah Akhlaq menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai 

dengan kompetensi yang dimilikinya ? 

 

8. Bagaimana peranan kompetensi pedagogik guru Aqidah Akhlaq dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran di MIN 6 Lampung Selatan  Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan? 



 

 

Lampiran 4 

 

 

KISI-KISI DOKUMENTASI 

 

 

No Perihal  Keterangan  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

Sejarah sekolah 

Struktur organisasi 

Visi dan Misi sekolah 

Daftar guru dan karyawan 

Daftar peserta didik 

Daftar sarana dan prasarana 

Lain-lain 

 

 

 



Lampiran 5 

 

DAFTAR NAMA GURU 

 

No NAMA Pendidikan Terakhir L/P 

1 Herlinda  S1 P 

 

DAFTAR NAMA RESPONDEN 

 

No NAMA KELAS L/P 

1.  Hasbullah  V L 

2.  Agustina  V P 

3.  Ahmad Tubagus  V L 

4.  Andre Firmansyah V L 

5.  Anisari  V P 

6.  Asep Irawan V L 

7.  Aspandi Desmadon V L 

8.  Baroah Lestari V P 

9.  Cendrawasih V P 

10.  Daman  V L 

11.  Dodi Sanjaya V L 

12.  Fitri Ayuni V P 

13.  Megarati  V P 

14.  Melinda Purwati V P 

15.  M. Agus Ramadhan V L 

16.  M. Sadam Husen V L 

17.  M. Zunaidi V L 

18.  Maulana Saputra V L 

19.  Nur Fathan V L 

20.  Okta Triyana V P 

21.  Rio Pratama V L 

22.  Rohamni  V P 

23.  Rohimatul Maarf V P 

24.  Suleni Dwi P V P 

25.  Serli  V P 

26.  Siti Triwahyuni  V P 

27.  Sunia  V P 
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