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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kompetensi Profesional Guru 

1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian 

atau kecakapan yang memenuhi mutu dan norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi.  

Menurut Walter Johnson (1959) dalam Rusman (2014: 17) 

profesional di artikan sebagai seseorang yang menampilkan suatu tugas 

khusus yang mempunyai tingkat kesulitan lebih dari biasa dan 

mempersyaratkan waktu persiapan dan pendidikan cukup lama untuk 

menghasilkan pencapaian kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan 

yang berkadar tinggi.  

Menurut Anwar (49: 2018) kompetensi profesional merupakan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru 

mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan 

substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap 

struktur dan metodologi keilmuannya. 

Menurut Saud (2010: 49) Guru yang profesional adalah guru yang 

memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan 
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perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalannya. 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) dalam Musfah 

(2011: 54) kompetensi profesional adalah kemampauan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi (a) konsep, 

struktur, dan metode keilmuan/ teknologi/ seni yang menaungi/ koheren 

dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) 

hubungan konsep antaramata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep 

keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetensi secara 

professional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan 

budaya nasional. 

Menurut Hamalik (2006: 59) Guru adalah suatu jabatan profesional 

yang harus memenuhi kriteria profesional, yang meliputi syarat-syarat 

fisik, mental/ kepribadian, keilmiahan/ pengetahuan, dan ketrampilan. 

Kompetensi profesional guru selain bersumber dari bakat seseorang untuk 

menjadi guru juga pendidikan yang diselenggarakan pada pendidikan guru 

memegang peran yang penting. 

Guru profesional dapat dilihat dari segi tanggung jawab guru, yakni 

tanggung jawab moral, tanggung jawab pendidkan di sekolah, misalnya 

memberikan bimbingan dari pengajaran, melaksanakan pembinaan 

kurikulum, menuntun para siswa belajar, membina pribadi, mendiagnosis 

kesulitan belajar, menilai kemajuan belajar, tanggung jawab guru dalam 

bidang kemasyarakatan, dan tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan. 
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Rusman (2014: 19) profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, 

nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang 

yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang profesional 

adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk 

melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain dapat 

disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, 

sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan 

kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik 

dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang luas di 

bidangnya. Sedangkan Oemar Hamalik (2006) dalam Rusman (2014: 19) 

mengemukakan bahwa guru profesional merupakan orang yang telah 

menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta 

telah mendapatkan program ijazah negara dan telah berpengalaman dalam 

mengajar pada kelas-kelas besar. 

Menurut Sagala (2009: 41) Guru yang bermutu niscaya mempu 

melaksanakan pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang efektif dan 

efisien. Guru yang profesional diyakni mampu memotifasi siswa untuk 

mengoptimalkan potensinya dalam kerangka pencapaian standar 

pendidikan yang ditetapkan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan kompetensi 

profesional merupakan kompetensi yang harus dikuasai guru dalam 
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kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar. kemampuan 

profesional seorang guru pada hakikatnya adalah ketrampilan dasar dan 

pemahaman mendalam tentang anak sebagai peserta didik, objek belajar 

dan situasi kondusif berlangsungnya kegiatan pembelajaran.  

2. Pentingnya Kompetensi Profesional dalam Pendidikan 

Alma (2010: 138) Kompetensi profesional merupakan salah satu 

kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Kompetensi 

profesional guru sangat penting untuk dipelajari, oleh sebab kompetensi 

guru dapat dijadikan sebagai dasar/ alat untuk merumuskan kriteria 

penyeleksian dalam rangka penerimaan dan penempatan seorang guru. 

Kriteria ini sangat diperlukan terutama bagi para administrator dalam 

memilih guru yang dapat diterima dan ditempatkan sesuai dengan 

kebutuhan dari sekolah yang bersangkutan. Selain dari itu, berdasarkan 

kompetensi yang diharapkan bagi setiap guru sangat penting dalam rangka 

membina guru bersangkutan, dan dalam rangka menyusun kurikulum, dan 

juga dapat dijadikan titik tolak dalam merumuskan kegiatan dan hasil 

belajar para siswa. 

Dalam Al-Qur‟an surat Yusuf., Allah berfirman: 

اَكلمَمهج قَاَل اِنمَك اْليَ ْوَم  جَوقَاَل اْلَمِلكج ائْ ت جْوِنْ بِِه َاْسَتْخِلْصهج لِنَ ْفِسْي  فَ َلمم
ِاِنيْ َحِفْيٌظ َعِلْيٌم  ج( قَاَل اْجَعْلِِنْ َعلى َخَزآِئِن اْْلَْرِض 45َلَديْ َناَمِكْْيٌ اَِمْْيٌ )

(44)  
Artinya : (54) dan raja berkata, “bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar 

aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku.” Ketika dia 

(raja) telah bercakap-cakap dengan dia, dia (raja) berkata, 
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“sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang 

berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. (55) dia 

(Yusuf) berkata, “jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena 

sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan 

berpengetahuan.” 

 

Ayat itu secara implisit menjelaskan pada kita pentingnya 

profesionalisme, bahwa Yusuf menawarkan dirinya bekerja sesuai dengan 

kemampuan yang di milikinya. Sebab jika tidak, ia khawatir tidak 

menjalankan tugasnya dengan baik. 

Rusman (2014: 19) Guru yang profesional merupakan faktor penentu 

proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru profesional, 

mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri 

sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru yang profesional.  

3. Tugas Guru Profesional 

Menurut Rusman (2014: 70) istilah profesional berarti orang yang 

mempunyai keahlian, pekerjaan yang bersifat profesional, yaitu pekerjaan 

yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus disiapkan untuk itu. 

Guru yang profesional adalah mereka yang secara spesifik memiliki 

pekerjaan yang didasari oleh keahlian keguruan dengan pemahaman yang 

mendalam terhadap landasan kependidikan atau secara akademis memiliki 

pengetahuan teori-teori kependidikan dan memiliki ketrampilan untuk 

dapat mengimplementasikan teori kependidikan tersebut. 

Kaitannya dalam kinerja guru yang sangat penting dan sangat 

menentukan dalam proses pembelajaran, karena bagi siswa guru sering 
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dijadikan contoh, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri, oleh karena itu 

guru seyogyanya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai untuk 

mengembangkan siswanya secara utuh. 

Berikut adalah klasifikasi keterampilan tugas guru profesional 

menurut Rusman (2014: 70), yaitu: 

a. Keterampilan merencanakan pembelajaran 

Tugas-tugas guru dalam perencanaan pembelajaran meliputi 

kemampuan dalam memahami tujuan pembelajaran, melakukan 

analisis pembelajaran, mengenali perilaku siswa, mengidentifikasi 

karakteristik siswa, merumuskan tujuan pembelajaran, 

mengembangkan media dan metode pembelajaran, menerapkan 

sumber-sumber pembelajaran, mengoordinasikan segala faktor 

pendukung, mengembangkan dan melakukan penilaian pada tahap 

awal terhadap rencana pembelajaran, merevisi pembelajaran, dan 

melakukan penilaian akhir terhadap rencana pembelajaran. 

b. Ketrampilan melaksanakan pembelajaran 

Ketrampilan ini merujuk pada tugas profesional guru dalam 

menciptakan satu sistem atau melakukan aktivitas-aktivitas 

pembelajaran dan menutup pembelajaran. Ada tiga tugas atau aktivitas 

pokok dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu: membuka 

pembelajaran, mengelola pembelajaran, dan menutup pembelajaran. 

Dalam mengelola aktivitas pembelajaran, digunakan materi dan 

berbagai media dan metode, sumber, dan berbagai faktor pendukung. 
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Guru harus melakukan aktivitas strategik, yang meliputi memberi 

penjelasan, ide, mendemonstrasikan, mendefinisikan, membandingkan, 

memotivasi, membimbing, mendisiplinkan, bertanya, dan memberikan 

penguatan. 

c. Ketrampilan menilai pembelajaran 

Tugas guru dalam menilai pembelajaran meliputi melakukan 

penilaian dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah 

dikembangkan pada waktu merencanakan pembelajaran, melakukan 

modifikasi dan penskoran, dan memberikan masukan serta tindak 

lanjut perbaikan proses dan memberikan pembelajaran remidial. 

Keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas penilaian pembelajaran adalah harus memahami 

metodologi penilaian pembelajaran, antara lain teknik dan alat 

penilaian, krieria penilaian yang baik, bentuk dan jenis tes, penskoran, 

statistik yang berhubungan dengan penilaian, serta program 

pelaksanaan remidial dan pengayaan. 

4. Syarat Guru Profesional 

Menurut Zakiah Darajat dalam Taniredja (2016: 44) tugas menjadi 

guru memang tidak mudah dan tidak semua orang dapat melakukan tugas 

sebagai guru. ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi 

seorang guru, yaitu: 

a. Bertaqwa kepada Allah Swt 

b. Berilmu 
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c. Sehat jasmani 

d. Berkelakuan baik 

Syarat lain yang tak kalah penting tentang menjdai guru profesional 

dikemukakan oleh Paul Soeparno (2004) dalam Taniredja (2016: 45) 

Menurutnya guru yang memiliki sejumlah ciri-ciri bermutu pada 

gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Berikut sejumlah ciri-ciri 

guru bermutu, yang dapat dijadikan sebagai syarat-syarat memperoleh 

guru profesional: 

a. Guru sebagai pengajar 

Sebagai pengajar, guru yang bermutu adalah guru yang sungguh 

menguasai dan kompeten dengan bidang yang diampunya. Dengan 

kompetensi yang dimilikinya, ia dapat menjelaskan bahan secara benar 

dan tepat bahkan ia dapat mengembangkan ilmunya. Dengan 

penguasaan bidang ilmunya, guru tidak akan menjelaskan secara keliru 

sehingga tidak menambahkan miskonsepsi pada pikiran siswa. 

b. Guru sebagai pendidik 

Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sekaligus sebagai 

pendidik. Sebagai pendidik berarti guru mempunyai fungsi untuk 

membantu siswa berkembang sebagai manusia yang utuh dan penuh. 

Maka segi emosi, sosiolitas, religiositas, moralitas, soft skill, perlu 

dikembangkan juga selain intelektualitas. Guru bukan hanya membantu 
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mengembangkan pikiran atau intelektualitas siswa tetapi juga 

perkembangan emosi, kepekaan sosial siswa. 

c. Guru yang kritis, kreatif, dan inovatif di era globalisasi 

Guru perlu mengembangkan sikap kritis dan keterampilan 

melakukan pemilihan serta mengambil keputusan bijak. Guru perlu 

membantu siswa untuk selalu melihat persoalan dengan berbagai 

kemungkinan, bukan hanya dari satu sisi saja. Dan ini hanya mungkin 

terjadi, bila guru sendiri memang juga membiasakan diri berpikir 

rasional kritis, kreatif dan inovatif. 

Menurut Oemar Hamalik dalam Asmani (2015: 161) guru 

profesional akan menjadi teladan bagi guru yang lain dalam 

mengembangkan kompetensi dan potensinya di semua bidang kehidupan. 

Untuk menjadi guru profesional, pertama-tama guru harus menguasai 

beberapa kemampuan dasar. 

a. Kemampuan menguasai bahan 

b. Kemampuan mengelola program belajar mengajar 

c. Kemampuan mengelola kelas dengan pengalaman belajar 

d. Kemampuan menggunakan media atau sumber dengan pengalaman 

belajar 

e. Kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan dengan 

pengalaman belajar 

f. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar dengan pengalaman 

belajar 
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g. Kemampuan menilai prestasi siswa dengan pengalaman belajar 

h. Kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan dengan pengalaman belajar 

i. Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah 

dengan pengalaman belajar 

j. Kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil 

penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran 

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa menjadi seorang guru 

profesional membutuhkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. 

Pemenuhan persyaratan ini tidak lain agar kelak calon guru dapat 

memenuhi tugas yang diembannya yaitu meningkatkan mutu pendidikan 

melalui tugas sebagai pengajar dan pendidik yang profesional. 

Menurut Mulyasa (27: 2013) berdasarkan tugas, fungsi, dan 

tanggung jawabnya, guru dalam pekerjaan dan jabatannya dituntut untuk 

memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut: 

a. Keterampilan yang berlandasakan konsep dan teori ilmu pengetahuan 

yang mendalam, juga berdasarkan filosofis, psikologis, dan sosiologis. 

b. Keahlian tertentu sesuai dengan bidang profesi yang ditekuninya, serta 

senantiasa berusaha untuk meningkatkannya sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat. 

c. Pendidikan yang memadai, sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni. 
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d. Kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang 

dilaksanakan, serta memerhatikan perkembangan dunia usaha dan 

industri. 

e. Perkembangan karier sejalan dengan perkembangan masyarakat, dunia 

usaha, serta dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat. 

Menurut Anwar (5:2018) menjadi guru profesional adalah 

keniscayaan. Profesi guru juga sangat lekat dengan integritas dan 

personaliti, bahkan identik dengan citra kemanusiaan. Jika seorang guru 

seperti ilmuwan dan personaliti yang mumpuni, maka bangsa ini tidak 

akan memiliki masa depan yang baik. menjadi guru mungkin semua orang 

bisa. Tetapi menjadi guru yang memiliki keahlian dalam mendidik perlu 

pendidikan, pelatihan, dan jam terbang yang memadai. Dalam konteks 

tersebut, menjadi guru profesional setidaknya memiliki standar minimal, 

yakni: 

a. Memiliki kemampuan intelektual yang baik. 

b. Memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan nasional. 

c.  Mempunyai keahlian mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa 

secara efektif. 

d. Memahami konsep perkembangan psikologi anak. 

e. Memiliki kemampuan mengorganisasi dan proses belajar. 

f. Memiliki kreativitas dan seni mendidik. 
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5. Indikator Kompetensi Profesional Guru 

Menurut Anwar (49: 2018) setiap subkempetensi tersebut memiliki 

indikator sebagai berikut: 

a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. hal ini 

berarti guru harus memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum 

sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang 

menauingi dan koheren dengan materi ajar; memahami hubungan 

konsep antara mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep 

keilmuan dalam proses belajar mengajar. 

b. Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki implikasi bahwa 

guru harus menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis 

untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. 

Keseluruhan kompetensi guru dalam praktiknya merupakan satu 

kesatuan yang utuh. Pemilahan menjadi empat ini semata-mata untuk 

kemudaham memahaminya. Beberapa ahli mengatakan istilah kompetensi 

rofesional sebenarnya merupakan “payung”, karena telah mencakup semua 

kompetensi lainnya, sedangkan penguasaan materi ajar secara luas dan 

mendalam lebih tepat disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar atau 

sering disebut bidang studi keahlian. Hal ini mengacu pandangan yang 

menyebutkan bahwa sebagai guru yang kompeten ia harus memiliki: 

a. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik. 

b. Penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun pendidikan. 
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c. Kemampuan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. 

d. Kemauan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas dan 

kepribadian secara berkelanjutan. 

Merriam (1989) dalam Anwar (50:2018) menyarankan bahwa 

kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru suatu: 

a. Memahami motivasi para siswa. 

b. Memahami kebutuhan belajar para siswa. 

c. Memiliki kemampuan yang cukup tentang teori dan praktik. 

d. Mengetahui kebutuhan masyarakat para pengguna pendidikan. 

e. Mampu menggunakan beragam metode dan teknik pembelajaran. 

f. Memiliki ketrampilan mendengar dan berkomunikasi. 

g. Mengetahui bagaimana menggunakan materi yang diajarkan dalam 

praktik kehidupan nyata. 

h. Memiliki pandangan hidup yang terbka untuk memperkenankan siswa 

mengembangkan minatnya masing-masing. 

i. Memiliki keinginan untuk terus memperkaya pengetahuannya dan 

melanjutkan studinya. 

j. Memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi suatu program 

pembelajaran. 

Menurut Musfah (57: 2015) indikator kompetensi profesional guru 

yaitu: 
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a. Memahami konsep materi ajar yang ada dalam kurikulum, hubungan 

konsep antar-pelajaran, serta menerapkan konsep-konsep keilmuan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Berkeinginan kuat untuk selalu memperluas wawasan dan 

memperdalam pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Mulyasa (2009: 135) Dari berbagai sumber yang membahas tentang 

kompetensi guru, secara umum dapat diidentifikasi dan disarikan tentang 

ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut: 

a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, 

psikologis, sosiologis,dan sebagainya. 

b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan 

peserta didik. 

c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. 

e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan 

sumber belajar yang relevan. 

f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran. 

g. Mampu melaksanakan evaluasi  hasil belajar peserta didik. 

h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik. 

Menurut Mulyasa (69: 2013) kompetensi profesional lebih khusus 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Menguasai bahan meliputi: 

1) Menguasai bahan bidang studi dan kurikulum sekolah. 

2) Menguasai bahan pendalaman/ aplikasi bidang studi. 

b. Mengelola program pembelajaran meliputi: 

1) Merumuskan tujuan pembelajaran. 

2) Mengenal dan dapat menggunakan metode pembelajaran. 

3) Memilih dan menyusun prosedur pembelajaran yang tepat. 

4) Melaksanakan program pembelajaran secara efektif. 

c. Mengelola kelas yang meliputi: 

1) Mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran. 

2) Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. 

d. Menggunakan media dan sumber belajar meliputi: 

1) Mengenal, memilih, dan menggunakan media pembelajaran. 

2) Membuat alat-alat bantu pembelajaran sederhana. 

3) Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka 

pembelajaran. 

4) Mengembangkan laboratorium. 

5) Menggunakan perpustakaan dalam proses pembelajaran. 

6) Menggunakan lingkungan sekolah, latihan dan micro-teacher dalam 

pembelajaran praktik pengalaman lapangan (PPL). 

e. Menguasai landasan-landasan kependidikan. 

f. Mengelola interaksi pembelajaran. 
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g. Menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pendidikan dan 

pembelajaran. 

h. Mengena fungsi layanan dan bimbingan meliputi: 

1) Mengenal fungsi program layanan dan bimbingan. 

2) Menyelenggarakan program layanan dan bimbingan sekolah. 

i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, meliputi: 

1) Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah. 

2) Menyelenggarakan administrasi sekolah. 

j. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian 

pendidikan guna kepentingan pembelajaran. 

k. Memiliki sifat-sifat yang mendorong kemajuan pendidikan. 

l. Memahami peserta didik. 

m. Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran. 

n. Mampu meneliti masalah-masalah pendidikan. 

o. Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan. 

p. Merencanakan program pendidikan. 

q. Menerapkan berbagai keahlian bidang pendidikan. 

r. Menilai dan menguji proses pendidikan dan pembelajaran. 

s. Menguasai, melaksanakan, dan menilai ilmu yang menyangkut bidang 

studi. 

t. Melaksanakan kurikulum yang berlaku. 

u. Membina dan mengembangkan kurikulum di sekolah dan di luar 

sekolah. 
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v. Menilai dan memperbaiki kurikulum sekolah sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan zaman. 

w. Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual. 

B. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (2010: 2) Menurut pengertian secara psikologis, 

belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam 

seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 

“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.” 

2. Pengertian prestasi belajar 

Menurut R.Gagne (1989) dalam susanto (2013: 1), belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah 

perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan 

dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan di mana terjadi 

interaksi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat 

pembelajaran. 
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Bagi Gagne, belajar dimaknai sebagai suatu proses untuk 

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan, dan 

tingkah laku. Selain itu, Gagne juga menekankan bahwa belajar sebagai 

suatu upaya memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui instruksi. 

Instruksi yang dimaksud adalah perintah atau arahan dan bimbingan dari 

seorang pendidik. 

Menurut Syah (2011: 216) Pada prinsipnya, pengungkapan hasil 

belajar ideal meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai 

akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Namun demikian, 

pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah itu, khususnya ranah 

rasa murid, sangat sulit. Hal tersebut disebabkan perubahan hasil belajar 

itu ada yang bersifat intangible (tak dapat diraba).  

Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa 

sebagaimana yang terurai di atas adalah mengetahui garis-garis besar 

indikator dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau 

diukur. 

3. Indikator prestasi belajar 

Menurut Syah (2011: 216) Pada prinsipnya, pengungkapan hasil 

belajar ideal meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai 

akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Namun demikian, 

pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah itu, khususnya ranah 

rasa murid, sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan hasil belajar itu ada 

yang bersifat intangible (tak dapat diraba). Oleh karena itu, yang dapat 
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dilakukan guru dalam hal ini adalah hanya mengambil cuplikan perubahan 

tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat mencerminkan 

perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik yang berdimensi 

cipta dan rasa maupun yang berdimensi karsa. 

Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa 

sebagaimana yang terurai di atas adalah mengetahui garis-garis besar 

indikator (penunjuk adanya prestasi tertentu) dikaitkan dengan jenis 

prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur. 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Aunurrahman (2011: 199) Secara sederhana masalah 

belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menghambat 

tercapainya tujuan belajar. Dari berbagai pendapat dan hasil penelitian ada 

dua faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor intern maupun extern 

dapat bersumber atau dalam dinamikanya dapat dikaji dari dimensi guru 

maupun dari dimensi siswa. Demikian pula dilihat dari tahapannya, 

masalah belajar dapat terjadi pada waktu sebelum belajar, selama proses 

belajar dan sesudah belajar. 

a. Faktor Internal 

Dari dimensi siswa, masalah-masalah belajar dapat muncul pada 

waktu sebelum kegiatan belajar, selama berlangsungnya proses belajar 

dan sesudah proses belajar. Sebelum proses belajar, masalah belajar 

dapat berhubungan dengan minat, kecakapan maupun pengalaman 

siswa. Selama proses belajar, masalah belajar seringkali berkaitan 
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dengan sikap terhadap belajar, motivasi, konsentrasi, kemampuan 

menggali kembali pesan yang telah tersimpan, serta unjuk hasil 

belajar. Sesudah belajar, masalah belajar dimungkinkan berkaitan 

dengan penerapan prestasi atau keterampilan yang sudah diperoleh 

melalui proses belajar sebelumnya. 

Dari dimensi guru, masalah belajar juga dapat terjadi sebelum 

kegiatan belajar, selama proses belajar dan pada akhir proses evaluasi 

hasil belajar. Sebelum belajar masalah belajar seringkali berkaitan 

dengan pengorganisasian belajar. Selama proses belajar, masalah 

belajar sering kali berkenaan dengan bahan belajar dan sumber belajar. 

Sedangkan sesudah kegiatan belajar, masalah belajar yang dihadapi 

guru kebanyakan berkaitan dengan evaluasi hasil belajar. 

Secara spesifik masalah bersumber dari faktor internal berkaitan 

dengan, karakteristik siswa, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, 

konsentrasi belajar, kemampuan mengolah bahan ajar, kemampuan 

menggali hasil belajar, rasa percaya diri, kebiasaan belajar. 

b. Faktor Eksternal 

Keberhasilan belajar siswa di samping ditentukan oleh faktor-

faktor internal juga turut dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstenal. 

Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri siswa yang 

memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar yang dicapai 

siswa.  
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Faktor eksternal berkaitan dengan, faktor guru, lingkungan 

sosial terutama teman sebaya, kurikulum sekolah, sarana dan 

prasarana. 

Dalam memahami masalah belajar guru hendaknya memiliki 

pandangan bahwa munculnya masalah belajar bukan karena kelemahan 

guru semata-mata, akan tetapi menjadi salah satu pertanda bahwa 

kegiatan belajar merupakan aktivitas yang dinamis, sehingga masalah-

masalah tersebut dapat muncul dari berbagai dimensi, baik dilihat dari 

sumber, waktu maupun peristiwa. Karena itu pemahaman tentang 

masalah belajar memungkinkan guru dapat mengantisipasi berbagai 

kemungkinan yang muncul ketika proses belajar berlangsung yang 

berpotensi menghambat tercapainya tujuan belajar. 

C. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian pendidikan agama Islam 

Menurut Arifin (7: 2011) pendidikan agama Islam berarti sistem 

pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk 

memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang 

telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.  

Menurut Daradjat (25: 2009) Pengertian pendidikan agama Islam 

dari segi bahasa “Arab” kata pendidikan adalah “tarbiyah” dengan kata 

kerja “rabba”. Pendidikan agama Islam dari segi istilah adalah usaha atau 

kegiatan seseorang yang pernah dilakukan oleh Nabi seperti 

menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, 
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memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan 

menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide 

pembentukan pribadi muslim.  

Menurut Susanto (2013: 277) Pendidikan agama secara umum 

adalah upaya untuk menjadikan manusia mampu untuk mewujudkan 

tujuan penciptaannya. Manusia diciptakan agar mereka mengetahui 

hakikat tuhannya, mengesakan, memurnikan ibadah kepada Tuhannya, dan 

mau menghambakan diri dengan menjalankan seluruh perintah dan 

menjauhi semua larangannya. 

Dalam pendidikan agama Islam misalnya, dijelaskan bahwa tujuan 

mata pelajaran pendidikan agama ini adalah agar siswa memahami, 

menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi 

manusia Muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, dan 

berakhlak mulia. Menurut Muhaimin (2001) dalam susanto (2013: 277), 

pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah dimulai dari tahapan 

afeksi, selanjutny tahapan psikomotorik, yaitu pengalaman ajaran Islam 

oleh peserta didik. 

Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan 

hubungan manusia dengan dirinya yang dapat menjamin keselarasan, 

keseimbangan, dan keserasian dalam hidup manusia, baik sebagai pribadi 

maupun sebagai anggota masyarakat dalam mencapai kebahagiaan 

lahiriyah dan rohaniyah. 
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Pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang amat penting 

yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, antara lain akhlak dan 

keagamaan. Oleh karena itu pendidikan agama juga menjadi tanggung 

jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

Pendidikan agama Islam juga merupakan suatu usaha bimbingan dan 

asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan 

dapat memahami apa yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, 

menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat 

mengamalkannya serta menjadikannya sebagai pandangan hidupnya.  

2. Tujuan pembelajaran agama Islam 

Menurut susanto (2013: 280) Pendidikan atau pembelajaran agama 

di sekolah pada umumnya dan sekolah dasar khususnya adalah sebagai 

usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar memahami, terampil 

melaksanakan, dan mengamalkan agama melalui kegiatan pendidikan atau 

pembelajaran. Berdasarkan definisi pendidikan agama ini, maka tujuan 

pendidikan agama di sekolah ialah anak memahami, terampil, 

melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak 

mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. 

Bagian paling penting dalam pendidikan agama ialah mendidik 

murid agar beragama, memahami agama, dan terampil melaksanakan 

ajaran agama. Dalam pembelajaran bidang agama ini memerlukan 
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pendekatan-pendekatan naql, akal, dan kalbu. Selain itu juga diperlukan 

sarana yang memadai sehingga mendukung terwujudnya pembelajaran 

yang sesuai dengan karakter pendidikan agama. 

Berdasarkan uraian diatas, setidaknya ada tiga tujuan utama 

pendidikan atau pembelajaran agama di sekolah, yaitu: mengetahui, 

terampil, dan melaksanakan. 

Menurut Daradjat (29: 1996) tujuan ialah suatu yang diharapkan 

tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Maka pendidikan, 

merupakan suatu usaha dan kegiatan yang melalui proses tahapan-tahapan 

dan tingkatan-tingkatan. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang 

berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari 

kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya. 

Ada beberapa tujuan pendidikan yaitu. 

a. Tujuan umum 

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua 

kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. 

Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, 

tingkahlaku, penampilan, kebiasaan dan pandangan.  

Tujuan umum pendidikan agama Islam harus dikaitkan pula 

dengan tujuan pendidikan nasional negara tempat pendidikan agama 

Islam itu dilaksanakan dan harus dikaitkan pula dengan tujuan 

institusional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu. Tujuan 

umum itu tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, 
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pengalaman, pembiasaan, penghayatan dan keyakinan akan 

kebenarannya. 

b. Tujuan akhir 

Pendidikan agama Islam itu berlangsung selama hidup, maka 

tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir 

pula. Tujuan umum yang berbentuk Insan Kamil dengan pola takwa 

dapat mengalami perubahan naik turun, bertambah dan berkurang 

dalam perjalanan hidup seseorang, perasaan, lingkungan dan 

pengalaman dapat mempengaruhinya. Karena itulah pendidikan agama 

Islam berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, 

mengembangkan, memelihara dan mempertahankan tujuan pendidikan 

yang telah dicapai. 

c. Tujuan sementara 

Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak 

didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam 

suatu kurikulum pendidikan formal. 

Pada tujuan sementara bentuk Insan Kamil dengan pola takwa 

sudah terlihat meskipun dalam ukuran sederhana, sekurang-kurangnya 

beberapa ciri pokok sudah terlihat pada pribadi anak didik. Tujuan 

pendidikan agama Islam merupakan suatu lingkaran yang pada tingkat 

paling rendah mungkin merupakan suatu lingkaran kecil, semakin 

tinggi tingkat pendidikannya maka lingkaran tersebut semakin besar. 
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d. Tujuan operasional 

Tujuan operasional ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan 

sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Dalam tujuan operasional ini 

lebih banyak dituntut dari anak didik suatu kemampuan dan 

keterampilan tertentu. Sifat operasionalnya lebih ditonjolkan dari sifat 

penghayatan dan kepribadian, untuk tingkatan yang paling rendah sifat 

yang berisi kemampuan dan keterampilanlah yang ditonjolkan. 

Menurut Zuhairini (1983) dalam Susanto (2013: 280), tujuan 

pendidikan agama Islam di lembaga-lembaga pendidikan formal di 

Indonesia ini dapat dibagi menjadi dua macam, yakni tujuan utama dan 

khusus. Pertama, tujuan umum pendidikan agama ialah membimbing anak 

agar mereka menjadi orang Muslim sejati, beriman teguh, beramal saleh, 

dan berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat, agama dan negara. 

Tujuan pendidikan agama tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai 

oleh setiap orang yang melaksanakan pendidikan agama. Karena dalam 

mendidik agama yang perlu ditanamkan terlebih dahulu ialah keimanan 

yang teguh, sebab dengan adanya keimanan yang teguh akan 

menghasilkan ketaatan menjalankan kewajiban agama. Tujuan utama 

pendidikan agama ini dengan sendirinya tidak akan dapat tercapai dalam 

waktu sekaligus, tetapi membutuhkan proses atau membutuhkan waktu 

yang panjang dengan tahapan-tahapan tertentu, dan setiap tahap yang 

dilalui itu juga mempunyai tujuan tertentu yang disebut tujuan khusus. 
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Kedua, tujuan khusus pendidikan agama ialah tujuan pendidikan 

agama pada setiap tahap atau tingkat yang dilalui, seperti tujuan 

pendidikan di sekolah dasar berbeda dengan tujuan pendidikan agama 

untuk sekolah menengah, dan berbeda pula untuk perguruan tinggi.  

Tujuan pendidikan agama Islam tersebut tercapai melalui materi-

materi yang dipadatkan ke dalam lima unsur pokok, yaitu: Al-Qur‟an, 

keimanan, akhlak, fikih dan bimbingan ibadah, serta tarikh atau sejarah 

yang lebih menekankan pada perkembangan ajaran agama, ilmu 

pengetahuan, dan kebudayaan. Materi pendidikan agama Islam diharapkan 

dapat memberikan kemampuan-kemampuan dasar yang harus dimiliki 

lulusan sekolah dasar, yaitu memiliki landasan keimanan yang benar, 

menurut susanto (2013: 278) di ukur dengan indikator-indikator sebagai 

berikut: 

a. Siswa mampu melaksanakan atau menjalankan kehidupan beribadah. 

b. Siswa mengenal kitab suci sesuai dengan umur anak. 

c. Siswa mampu membiasakan adab sopan santun yang baik sesuai 

dengan ajaran agama. 

d. Siswa memiliki pengalaman tentang kehidupan para nabi/ rasul 

terutama masa kecil. 

e. Siswa mengenal cara membaca kitab suci dalam bahasa asli dan 

memahami pengertian-pengertiannya dalam bagian tertentu. 
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3. Landasan pendidikan agama Islam 

Menurut Mujib (31: 2011) Sumber pendidikan agama Islam adalah 

semua acuan atau rujukan yang didalamnya ada ilmu pengetahuan dan 

nilai-nilai yang ditransinternalisasikan dalam pendidikan agama Islam. 

Sumber tersebut telah diyakini kebenaran dan kekuatannya dalam 

menghantarkan aktivitas pendidikan dan telah teruji dari waktu ke waktu. 

Menurut Daradjat (19: 2009) Setiap usaha, kegiatan dan tindakan 

yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan 

tempat berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu pendidikan agama 

Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia, harus mempunyai 

landasan ke mana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan 

pendidikan agama Islam itu dihubungkan. 

Landasan pendidikan agama Islam dari pendapat diatas dapat 

disimpulkan, yaitu: 

a. Al-Qur‟an 

Secara etimologi Al-Qur‟an berasal dari kata qara‟a, yaqra‟u, 

qira‟atan dan qur‟anan, yang berarti mengumpulkan (al-jam‟u) dan 

menghimpun (al-dhammu) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian 

ke bagian lain secara teratur.  

Al-Qur‟an ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan 

oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung 

ajaran pokok yang dapat dikembangan untuk keperluan seluruh aspek 

kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Qur‟an itu 
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terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah 

keimanan yang disebut aqidah dan yang berhubungan dengan amal 

yang disebut syari‟ah. 

Al-Qur‟an dijadikan sebagai sumber pendidikan agama Islam 

yang pertama dan utama karena ia memiliki nilai absolut yang 

diturunkan dari Tuhan. Allah SWT. Menciptakan manusia dan Dia pula 

yang mendidik manusia, yang mana isi pendidikan itu telah termaktub 

dalam wahyu-Nya.  

Pendidikan termasuk ke dalam usaha atau tindakan untuk 

membentuk manusia, termasuk ke dalam ruang lingkup mu‟amalah. 

Pendidikan sangat penting karena ia ikut menentukan corak dan bentuk 

amal dan kehidupan manusia, baik pribadi maupun masyarakat.  

b. As-Sunnah 

As-Sunnah menurut pengertian bahasa berarti tradisi yang bisa 

dilakukan, atau jalan yang dilalui baik yang terpuji maupun yang 

tercela. As-Sunnah ialah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasul 

Allah SWT. Yang dimaksud dengan pengakuan itu ialah kejadian atau 

perbuatan orang lain yang diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan 

saja kejadian atau perbuatan itu berjalan.  

Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Qur‟an. 

Seperti Al-Qur‟an, Sunnah juga berisi aqidah dan syari‟ah. Sunnah 

berisi petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia dalam 

segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau 
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muslim yang bertakwa. Untuk itu Rasul Allah menjadi guru dan 

pendidik utama.  

Sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi 

manusia muslim. Oleh karena itu, Sunnah selalu membuka 

kemungkinan penafsiran berkembang. Itulah sebabnya, mengapa ijtihad 

perlu ditingkatkan dalam memahaminya termasuk sunnah yang 

berkaitan dengan pendidikan.  

c. Ijtihad 

Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berpikir dengan 

menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syari‟at Islam 

untuk menetapkan/ menentukan sesuatu hukum Syari‟at Islam dalam 

hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur‟an dan 

Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek 

kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada 

Al-Qur‟an dan Sunnah.  

Ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para 

mujtahid tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur‟an dan Sunnah 

tersebut. Karena ijtihad ialah segala sesuatu yang diperlukan dalam 

kehidupan yang senantiasa berkembang. 

Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Qur‟an 

dan Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dari para ahli pendidikan 

Islam. Ijtihad tersebut haruslah dalam hal-hal yang berhubungan 

Kompetensi Profesional Guru…, Kartika Novi Budi Artati, Fakultas Agama Islam UMP, 2019



38 
 

 
 

langsung dengan kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi dan 

situasi tertentu. 

Ijtihad menjadi penting dalam pendidikan agama Islam ketika 

suasana pendidikan mengalami status quo, jumud dan stagnan. Tujuan 

dilakukan ijtihad dalam pendidikan agar diperoleh masa depan 

pendidikan yang lebih berkualitas. Ijtihad tidak berarti merombak 

tatanan yang lama secara besar-besaran dan mencampakkan begitu saja 

apa yang selama ini dirintis, melainkan memelihara tatanan lama yang 

baik dan mengambil tatanan baru yang lebih baik. 

4. Peran guru agama Islam 

Menurut Zainu (1997) dalam Susanto (2013: 292) Guru sebagai 

ujung tombak dalam pembelajaran tidak dapat dipilih begitu saja. Guru 

harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu: 

a. Harus cakap dalam bidangnya (profesional), kratif dalam 

pengajarannya, senang dengan pekerjaannya, cinta kepada peserta 

didiknya, mencurahkan segenap kemampuannya untuk mengarahkan 

peserta didik dengan pendidikan yang baik, membekali mereka dengan 

pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat, mengajarkan kepada 

mereka akhlak-akhlak mulia dan berusaha keras menjauhkan mereka 

dari kebiasaan buruk. 

b. Harus menjadi suri teladan yang baik bagi orang lain,baik dalam tutur 

kata, perbuatan, dan perilakunya.  

Kompetensi Profesional Guru…, Kartika Novi Budi Artati, Fakultas Agama Islam UMP, 2019



39 
 

 
 

c. Guru harus mengerjakan hal-hal yang ia perintahkan kepada peserta 

didik, jangan sampai perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. 

d.  Seorang guru harus mengetahui bahwa pekerjaannya merupakan 

penerus pekerjaan para nabi yang diutus Allah SWT. Untuk 

memberikan petunjuk kepada manusia, mendidik mereka, dan 

mengenalkan mereka pada penciptanya. 

e. Guru harus menyadari karakteristik peserta didik berbeda-beda. 

Tingkat kecerdasan dan akhlak peserta didik berbeda-beda,. 

f. Rendah hati dalam hal keilmuan. Mengakui kebenaran merupakan 

akhlak utama dan kembali kepada kebenaran adalah lebih baik 

daripada terus-menerus dalam kesalahan.sikap guru yang mengakui 

kebeneran akan menimbulkan kepercayaan dan kecintaan peserta didik 

kepadanya, sebaliknya apabila guru tetap bertahan dengan 

kesalahannya akan menjatuhkan wibawa guru dan tidak mendapatkan 

kepercayaan dari murid. 

g. Jujur dan menepati janji. Kejujuran adalah akhlak yang mulia, yang 

semestinya dimiliki oleh guru dan diterapkan kepada peserta didiknya. 

Kejujuran harus dimiliki oleh guru dalam perkataan maupun 

perbuatannya. Janji guru terhadap peserta didik dapat mengerti dan 

memahami kebohongan sekalipun tidak dapat menuding langsung 

gurunya. 

h. Sabar. Seorang guru harus membekali dirinya dengan sikap sabar. 

Pendidikan adalah proses panjang dan membutuhkan waktu yang tidak 
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sedikit sehingga perubahan yang diharapkan pada peserta didik tidak 

dapat dilihat langsung hasilnya. Kesabaran juga dibutuhkan pendidik 

dalam menghadapi permasalahan peserta didik dan permasalahan 

pengajaran. 

Syarat-syarat pendidik yang baik seperti yang dikemukakan di atas, 

bukanlah semata-mata harus dimiliki oleh guru agama Islam saja tetapi 

merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seluruh guru bidang studi 

lainnya. 

D. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi Murtingah (2014) 

Mahasiswi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto dalam skripsinya yang berjudul Studi Komparatif Prestasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam Antara Siswa yang Tinggal di Panti 

Asuhan dengan Siswa yang Tinggal di Rumah Pada Kelas XII SMA 

Muhammadiyah Sokaraja Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah perbedaan 

prestasi belajar antara siswa yang tinggal di panti asuhan dengan siswa 

yang tinggal di rumah pada kelas XII SMA Muhammadiyah Sokaraja 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XII SMA Muhammadiyah Sokaraja 

terdiri dari 11 siswa yang tinggal di panti dan 11 siswa yang tinggal di 

rumah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
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observasi untuk mengamati gejala objek dan data yang ada disekitar lokasi 

penelitian, metode dokumentasi adalah untuk mendapatkan data utama 

dari hasil penelitian yaitu berupa nilai rapot semester gasal guna mengukur 

prestasi belajar peserta didik, metode wawancara untuk mendapatkan data 

pendukung. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan 

menggunakan rumus T-tes untuk mencari nilai to. 

Hasil analisis menunjukkan nilai to= 3,13 yang dikonsultasikan pada 

nilai t-tabel dengan taraf signifikan 5% sebesar 2,09 dan pada taraf 

signifikan 1% sebesar 2,84. Setelah dikonsultasikan ternyata to lebih besar 

dari nilai t-tabel baik pada taraf signifikan 5% ataupun taraf signifikan 1% 

yaitu 2,09 < 3,13 > 2,84. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada 

perbedaan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam antara siswa yang 

tinggal di panti asuhan dengan siswa yang tinggal dirumah pada kelas XII 

SMA Muhammadiyah Sokaraja. 

Pada penelitian ini ada kaitannya dengan yang peneliti akan teliti 

yaitu pada variabel bebas prestasi belajar. Namun ada perbedaan dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada jenis penelitian. Pada 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan 

penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. 

2. Skripsi Riaswati Adi (2015) 

Mahasiswi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto dalam skripsinya yang berjudul Manajemen Kepala Madrasah 
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dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama 

Islam di MTs Muhammadiyah 3 Bandingan Kejobong Purbalingga Tahun 

Pelajaran 2014/2015.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Kepala 

Madrasah dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Muhammadiyah 3 Bandingan Kejobong Purbalingga 

Tahun Pelajaran 2014/ 2015.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, subjek 

penelitian ini adalah kepala madrasah, Guru Pendidikan Agama Islam 

(GPAI), dan beberapa siswa di MTs Muhammadiyah 3 Bandingan 

Kejobong Purbalingga. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan 

dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara dan 

dokumentasi selanjutnya dianalisis dan dikembangkan menjadi 

kesimpulan. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: manajemen kepala 

madrasah dalam peningkatan kompetensi profesional guru PAI di MTs 

Muhammadiyah 3 Bandingan Kejobong Purbalingga dilakukan dengan 

berbagai upaya, antara lain: 

Setiap rapat dilakukan pembinaan guru, termasuk Guru Pendidikan 

Agama Islam (GPAI) berkaitan dengan tugas-tugas guru seperti membuat 

perangkat pembelajaran (RPP dan Silabus), ijazah yang sesuai dengan 

kompetensi, pengiriman guru dalam kegiatan akademik berupa penataran, 
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seminar, dan MGMP guru PAI, dalam penilaian, guru harus mengacu pada 

Standar Kompetensi Lulusan  (SKL) yang berlaku, kepala madrasah juga 

melakukan pengawasan seperti kunjungan kelas, pengecekan kehadiran 

guru, dan laporan pengisian akhir semester dan telah melakukan fungsi-

fungsi manajemen yang sering disingkat POAC (Planning, Organizing, 

Actuating, dan Controlling) dan perannya sebagai kepala madrasah yang 

sering disingkat dengan EMASLIM (Educator, Manajer, Administrator, 

Supervisor, Leader, Innovator, dan Motivator), dan dari lima guru PAI, 

yang sudah bersertifikat profesional ada tiga orang, yang lain sedang 

dalam proses pengusulan.  

Penelitian ini ada kaitannya dengan yang akan peneliti lakukan yaitu 

kompetensi profesional guru. Namun yang membedakannya, penelitian 

diatas memiliki tujuan pada manajemen kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru PAI, sedangkan yang peneliti 

teliti bertujuan apakah kompetensi profesional guru dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. 

3. Skripsi Rizqi Ibnu Fajar (2015) 

Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto dalam skripsinya yang berjudul Profesionalisme Guru dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 

Kalibagor Kelas VIII F Semester Genap Tahun Ajaran 2015. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

profesionalisme guru dalam meningkatkan prestasi belajar Pendidikan 
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Agama Islam SMP Negeri 2 Kalibagor Kelas VIII F Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2015. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi analisis data bersifat induktif. 

Hasil penelitian Profesionalisme Guru dalam meningkatkan Prestasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Kalibagor Kelas VIII F 

semester Genap Tahun Pelajaran 2015:  

a. Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 

Kalibagor, sudah memenuhi 4 kompetensi keguruan yakni kompetensi 

pedagogik, kompetensi personal, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial. 

b. Berdasarkan penelitian prestasi belajar untuk pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 2 Kalibagor telah berada di atas nilai 

KKM (Kriteria Kelulusan Minimal) yaitu 75. 

Pada penelitian ini ada kaitannya dengan yang peneliti teliti yaitu 

membahas tentang profesionalisme guru dalam meningkatkan prestasi 

belajar. Namun yang membedakan dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan di dalam skripsi ini membahas tentang profesionalisme guru 

secara keseluruhan sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan 

yaitu membahas tentang kompetensi profesional guru. Selain itu pada 

tempat penelitiannya juga berbeda, pada skripsi ini melakukan penelitian 

di SMP Negeri 2 Purwokerto kelas VII G sedangkan tempat pada 
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penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu di SMP Negeri 2 Purwokerto 

kelas VII G. Perbedaan tempat penelitian tersebut membuat peneliti lebih 

leluasa untuk melakukan penelitian. 
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