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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang 

guru dan Dosen dijelaskan bahwa “kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai 

oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.  

Secara yuridis seorang guru memiliki kompetensi, sehingga ia 

kompeten di dalam menjalankan profesinya sesuai dengan bunyi Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 dalam Bab IV bagian 

kesatu pasal 8, yaitu “guru wajib memiliki kualifikasi, kompetensi dan 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Selanjutnya pada pasal 10 

dinyatakan bahwa “kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, 

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui profesi”. 

Taniredja (2016: 73) Kompetensi diartikan pemilik, penguasa, 

ketrampilan dan kemampuan yang dituntut jabatan seseorang, maka seorang 

guru harus menguasai kompetensi guru, sehingga dapat melaksanakan 

kewenangan profesionalnya.  

Pasal 28 ayat (3) butir C Standar Nasional Pendidikan.  Kompetensi 

profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas 
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dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.  

Guru yang memiliki keahlian dalam mendidik perlu pendidikan, 

pelatihan, dan jam terbang yang memadai. Dalam konteks tersebut, menjadi 

guru profesional setidaknya memiliki standar yang baik minimal seperti, 

memiliki kemampuan intelektual yang baik, mampu memahami visi dan misi 

pendidikan nasional, dapat mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa 

secara efektif, serta memiliki kreativitas dalam mendidik. 

Menurut Susanto (2013: 18) guru yang profesional memiliki 

kemampuan-kemampuan tertentu. Kemampuan-kemampuan itu diperlukan 

dalam membantu siswa dalam belajar. Keberhasilan siswa dalam belajar akan 

banyak dipengaruhi oleh kemampuan guru yang profesional. Guru yang 

profesional adalah guru yang memiliki kompeten dalam bidangnya dan 

menguasai dengan baik bahan yang akan diajarkan serta mempu memilih 

metode belajar mengajar yang tepat sehingga pendekatan itu bisa berjalan 

dengan semestinya. 

Kualitas pendidikan pada saat ini sangatlah rendah, hal tersebut 

menyebabkan perlunya keberadaan guru profesional. Untuk itu, guru 

diharapkan tidak hanya sebatas menjalankan profesinya, tetapi guru harus 

memiliki interest yang kuat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

kaidah-kaidah profesionalisme guru yang dipersyaratkan. Setiap guru 

diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreatifitas 

dan aktivitas siswa, memotivasi siswa, menggunakan media, metode, dan 
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sumber agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan sehingga 

prestasi belajar siswa juga dapat diraih dengan baik. 

Peserta didik dalam memperoleh prestasi yang baik tidak luput dari 

profesionalnya guru dalam mengajarkan suatu materi, prestasi belajar peserta 

didik akan memuaskan jika peserta didik dapat menyerap setiap materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Prestasi belajar banyak diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang telah 

dicapai siswa dalam penguasaan tugas-tugas atau materi pembelajaran yang 

diterima dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar akan diperoleh dengan 

baik apabila peserta didik pada saat pembelajaran dapat mengikutinya dengan 

baik, hal tersebut sangat di pengaruhi oleh profesional guru dalam 

menyampaikan suatu materi sehingga peserta didik dapat menerima seluruh 

materi yang disampaikan oleh guru. 

Prestasi belajar merupakan muara dari seluruh aktivitas yang dilakukan 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran, maka setiap guru harus berupaya 

secara optimal memahami berbagai faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya hambatan-hambatan di dalam proses belajar dan pembelajaran. 

Demikian pula berupaya secara terus menerus mengkaji dan mencoba 

berbagai bentuk pendekatan dan teknik-teknik inovatif guna mengatasi 

keadaan yang dapat menghambat tercapainya tujuan belajar tersebut. 

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas yaitu kompetensi 

profesional guru sangat penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Guru harus kreatif 
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dalam mengolah suatu materi, menguasai materi yang akan di sampaikan 

kepada siswa, selain itu guru juga harus mampu mengembangkan mutu 

pendidikan. Guru profesional tidak dapat diperoleh begitu saja, namun harus 

melalui proses pendidikan.  

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan guru 

pendidikan agama Islam SMP Negeri 2 Purwokerto, menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa kelas VII memiliki prestasi belajar yang baik termasuk 

30 siswa kelas VII G. Tetapi ada 16 siswa yang prestasi belajarnya kurang 

baik, hal ini ditandai dengan belum tercapainya  KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) pada mata pelajaran PAI. Hal ini dikarenakan kurangnya motivasi 

dan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran yang menyebabkan prestasi 

belajar belum memuaskan. Hal ini ditandai dengan kurangnya partisipasi dan 

keaktifan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Dilihat dari berbagai 

masalah tersebut, kompetensi profesional guru sangat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa, mengingat bahwa guru harus mampu menguasai bahan 

ajar, mengelolanya sehingga siswa tertarik untuk belajar, mampu mengelola 

kelas dengan baik dan menguasai landasan-landasan kependidikan.  

Menjawab permasalahan tersebut peneliti merasa tertantang untuk 

mencari apakah kompetensi profesional guru dapat meningkatkan prestasi 

belajar pada mata pelajaran PAI siswa. Berangkat dari pokok permasalahan 

diatas maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Kompetensi 

Profesional Guru dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mata Pelajaran 
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Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas VII G Di SMP Negeri 2 Purwokerto 

Tahun Pelajaran 2018/2019” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan penelitiannya adalah apakah kompetensi profesional guru dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam 

kelas VII G di SMP Negeri 2 Purwokerto tahun pelajaran 2018/2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kompetensi profesional guru dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas VII G di 

SMP Negeri 2 Purwokerto tahun pelajaran 2018/2019. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan 

terutama dalam bidang kompetensi profesional guru dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam. 
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2. Manfaat praktis  

a. Bagi Guru 

Memberi masukan kepada guru tentang pentingnya profesional 

guru dalam proses pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa mata 

pelajaran pendidikan agama Islam. 

b. Bagi Sekolah 

Sebagai sumbang saran agar dalam proses pembelajaran di SMP 

Negeri 2 Purwokerto semakin meningkat. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru serta mampu 

menerapkannya pada saat mengajar. 

E. Pembatasan Masalah 

1. Adapun hal yang dimaksud dengan profesional guru dalam penelitian ini 

adalah guru Pendidikan Agama Islam kelas VII G di SMP Negeri 2 

Purwokerto tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Kompetensi profesional guru meliputi: 

a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, 

psikologis, sosiologis dan sebagainya. 

b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan taraf 

perkembangan peserta didik. 

c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

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

sumber belajar yang relevan. 

f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran. 

g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.  

h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.  

3. Adapun prestasi belajar yang dimaksud yaitu prestasi belajar kognitif pada 

mata pelajaran pendidikan agama  Islam siswa kelas VII G di SMP Negeri 

2 Purwokerto yang diambil dari nilai PTS dan PAS pada tahun pelajaran 

2018/2019
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