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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Kompetensi Profesional Guru 

Kompetensi menurut Kunandar adalah suatu hal yang 

menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang 

kualitatif maupun yang kuantitatif. Pengertian ini mengandung makna 

bahwa kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks, yakni: 

pertama, sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada 

perbuatan yang diamati. Kedua, sebagai konsep yang mencakup aspek-

aspek kognitif, afektif dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya 

secara utuh.
16

 

Kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan keterampilan 

dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian 

dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, 

afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.  Lebih lanjut Gordon 

dalam Kunandar merinci beberapa aspek atau ranah yang ada dalam 

konsep kompetensi yakni: 

1) Pengetahuan (knowledge) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. 

2) Pemahaman (understanding), kedalaman kognitif dan afektif yang 

dimiliki oleh individu. 

                                                             
16

Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),  h .51. 
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3) Kemampuan (skill), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk 

melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.  

4) Nilai, yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

psikologis telah menyatu dalam diri sendiri. 

5) Sikap yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau 

reaksi terhadap semua rangsangan yang dating dari luar. 

6) Minat, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu 

perbuatan.
17

 

Seseorang dianggap kompenten apabila telah memenuhi 

persyaratan: 

1) Landasan kemampuan pengembangan kepribadian. 

2) Kemampuan penguasan ilmu dan keterampilan. 

3) Kemampuan berkarya (know to do). 

4) Kemampuan menyikapi dan berprilaku dalam berkarya sehingga 

dapat mandiri, menilai, dan mengambil keputusan secara 

bertanggung jawab. 

5) Dapat hidup bermasyarakat dengan berkerjasama, saling 

menghormati dan menghargai nilai-nilai pluralism serta 

kedamaian.
18

 
 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru 

dan dosen, pasal 1 Ayat 10 bahwa kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan”. Sedangkan “profesional adalah pekerjaan atau kegiatan 

yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan 

yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan memenuhi standar 

                                                             
17

Kunandar, Ibid., h. 53. 
18

Kunandar, Ibid. 
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mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.”
19

 

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan.
20

 Kompetensi 

adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus 

dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan.
21

 

Kompetensi guru memiliki banyak makna. Hal ini sesuai dengan 

beberapa pendapat, di antaranya ialah sebagai berikut:  

a. Menurut Mulyasa bahwa kompetensi guru merupakan perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang 

secara kafah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang 

mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, 

pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan 

profesionalitas.
22

 

b. Kenezevich berpendapat bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk 

mencapai tujuan organisasi.
23

 

c. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

Pasal 1 no 10 Tentang guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi 

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan.
24

 

                                                             
19

Zainal Aqib, Op. Cit., h. 23-24 
20

Suyanto dan Asep Jihad., Op.Cit,  h. 1 
21

Jejen Musfah., Op.Cit, h. 27 
22

Ibid.  
23

Ibid, h. 28 
24

Zainal Aqib., Op.Cit, h. 24 
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Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

merupakan kemampuan seseorang melaksanakan sesuatu yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dapat diwujudkan dalam hasil 

kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. 

Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat 

melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil.Kompetensi Profesional 

merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang harus dikuasai guru mencakup penguasaan materi kurikulum mata 

pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi, serta 

penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan.
25

 

Ada beberapa pendapat mengenai kompetensi profesional yang harus 

dimiliki seorang guru ialah sebagai berikut: 

Dalam buku Hanafiah dan Cucu Suhana, mengemukakan bahwa 

Kompetensi profesional yang harus dimiliki guru adalah sebagai berikut : 

1) Menguasai materi dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diajarkan. 

2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

yang diajarkan. 

3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diajarkan secara kreatif. 

                                                             
25

Suyanto dan Asep Jihad., Op.Cit,  h. 43 
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4) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri.
26

 

Merriam dalam Suyanto dan Asep Jihad menyarankan agar 

kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru adalah : 

1) Memahami motivasi para siswa 

2) Memahami kebutuhan belajar siswa 

3) Memiliki kemampuan yang cukup tentang teori dan praktik 

4) Mampu menggunakan beragam metode dan teknik pembelajaran 

5) Memiliki keterampilan mendengar dan berkomunikasi (lisan dan 

tulisan) 

6) Mengetahui bagaimana menggunakan materi yang diajarkan 

dalam praktik kehidupan nyata 

7) Memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi suatu program 

pembelajaran.
27

 

 

Sedangkan menurut Muhaimin dan Abdul Mujib, guru agama 

Islam profesional harus memiliki kompetensi sebagai berikut : 

1) Penguasaan materi al-Islam yang komprehensif serta wawasan dan 

bahan pengajaran, terutam pada bidang yang menjadi tugasnya. 

2) Penguasaan strategi 

3) Penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan 

4) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan 

pada umumnya guna keperluan pengembangan pendidikan Islam.
28

 

Jadi kompetensi profesional merupakan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai oleh guru 

yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah, 

serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. 

                                                             
26

Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010), h. 106 
27

Suyanto dan Asep Jihad., Op.Cit,  h.44 
28

Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam., Op.Cit, h. 91 
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Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 pasal 3 

ayat 7 tentang guru, bahwa :  

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam 

menguasaipengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan : 

1) Materi pelajaran cara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi 

program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata 

pelajaran yang akan diampu. 

2) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang 

relevan, yang secara konsepsual menaungi atau koheren dengan 

program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata 

pelajaran yang akan diampu.
29

 

 

2. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan atau achievement merupakan realisasi 

atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas 

yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang 

dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik.
30

 

Dalam proses belajar mengajar, hasil belajar yang diharapkan 

dapat dicapai siswa penting diketahui oleh guru, agar guru dapat 

merancang/mendesain pengajaran secara tepat dan penuh arti. Setiap 

belajar mengajar keberhasilannya diukur dari beberapa jauh hasil 

belajar yang dicapai siswa, disamping diukur dari segi proses. Artinya 

seberapa jauh hasil belajar yang dimiliki siswa. Tipe hasil belajar 

                                                             
29

Zainal Aqib., Op.Cit, h. 61 
30

Nana SyaodihSukmadinata, Op. Cit.h. 102 
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harus nampak dalam tujuan pengajaran (tujuan intruksional), sebab 

tujuan itulah yang akan dicapai oleh proses belajar mengajar.
31

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa untuk 

mencapai tujuan pengajaran tujuan intruksional, yaitu hasil belajar 

maka guru harus merancang pengajaran secara tepat penuh arti, salah 

satunya memilih pembelajaran yang tepat seperti pembelajaran 

mengadakan variasi. Sobry Sutikno menjelaskan belajar merupakan 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

proses usaha perubahan yang baru, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari definisi diatas 

menunjukkan bahwa hasil belajar ditandai dengan adanya 

“perubahan”, yaitu perubahan yang terjadi didalam diri seseorang 

setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajartertentu 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa hasil 

belajar merupakan adanya perubahan tingkah laku yang terjadi pada 

diri siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar.  

Gagne dalam Nana Sudjana mengemukakan lima kategori tipe 

hasil belajar, yakni (1) verbal information, (2) intelektual skill, (3) 

cognitif strategy, (4) attitude, (5) motor skill.
32

 Sedangkan Gagne 

dalam J.J. Hasibuan menyebutkan tujuan hasil belajar yang ingin 

dicapai meliputi delapan macam, yang kemudian disederhanakan 

menjadi lima macam kemampuan manusia yang merupakan hasil 

                                                             
31

Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2009), h.45 
32

Ibid.  
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belajar, sehingga pada gilirannya membutuhkan sekian macam kondisi 

belajar (atau sistem lingkungan belajar) untuk pencapaiannya.Kelima 

macam kemampuan hasil belajar tersebut adalah: 

1) Keterampilan intelektual (yang merupakan hasil belajar terpenting 

dari sistem lingkungan skolastik). 

2) Strategi kognitif, mengatur “cara belajar” dan berfikir seorang 

didalam arti seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan 

masalah. 

3) Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta.  

4) Keterampilan motorik yang diperoleh disekolah, antara lain 

keterampilan menulis,mengetik, menggunakan jangka-jangka, dan 

sebagainya. 

5) Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah serta intensitas 

emosional yang dimiliki seseorang, sebagaimana dapat 

disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku tehadap orang, 

barang atau kejadian.
33

 

Berdasarkan penjelasan diatas, hasil belajar meliputi 

keterampilan intelektual, mengatur cara belajar, kemampuan 

menguasai informasi, kemampuan menulis, mengetik, dan 

menimbulkan sikap dan nilai yang baik. 

Hal senada yang dinyatakan Agus Suprijono bahwahasil 

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

                                                             
33

J. J. Hasibuan,Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT.  Rodaskarya, 2009), h. 5 
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sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Selanjutnya Agus Suprijono 

menjelaskan hasil belajar berupa: 

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambing. Keterampilan intelekrtual terdiri dari 

kemampuan mengategorikan, kemampuan analitis sitensis fakta 

konsep mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan 

intelektual merupakan aktivitas kognitif bersifat khas. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 

5) Sikap adalah kemampuan menerima objek tertentu. Objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa 

kemampuan mengiternalisasi, ekternalisasi nilai-nilai. Sikap 

merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai standar prilaku.
34

 

Berdasarkan penjelasan diatas, hasil belajar dapat mencakup 

kemampuan mengungkapkan pengetahuan, mempresentasikan 

                                                             
34

Agus Suprijono,Cooperative Learning : Teori dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009),h. 6-7 
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pengetahuan, menyalurkan pengetahuan, mempraktekkan pengetahuan 

dan dapat memperbaiki sikap menjadi lebih baik. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Aunurrahman menjelaskan hasil belajar siswa disamping 

ditentukan oleh faktor-faktor internal juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor eksternal. Adapun faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa adalah: 

1) Ciri khas/karakteristik siswa. 

2) Sikap terhadap belajar. 

3) Minat belajar. 

4) Konsentarsi belajar. 

5) Mengolah bahan belajar. 

6) Menggali hasil belajar. 

7) Rasa percaya diri. 

8) Kebiasaan belajar.
35

 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar dari segi internal adalah 

karakteristik siswa, sikap tehadap belajar, minat belajar, konsentrasi 

belajar, mengolah bahan belajar, menggali hasil belajar, rasa percaya 

diri dan kebiasaan belajar. 

Sedangkan faktor ekternal adalah segala faktor yang ada diluar 

diri siswa yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan hasil 

belajar yang dicapai siswa. Faktor-faktor ekternal yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa antara lain adalah: 

                                                             
35

Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 177-185 
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1) Faktor guru, dalam ruang lingkupnya guru dituntut untuk memiliki 

sejumlah keterampilan terkait dengan tugas-tugas yang 

dilaksanakannya. Adapun keterampilan yang dimaksud adalah: 

a. Memahami siswa. 

b. Merancang pembelajaran. 

c. Melaksanakan pembelajaran. 

d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

2) Faktor lingkungan sosial (termasuk teman sebaya), lingkungan 

sosial dapat memberikan pengaruh positif dan dapat pula 

memberikan pengaruh negatif terhadap hasil belajar siswa. 

3) Kurikulum sekolah, dalam rangkaian proses pembelajaran 

disekolah, kurikulum merupakan panduan yang dijadikan sebagai 

kerangka acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran, 

dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

4) Sarana dan prasarana, sarana dan prasarana pembelajaran 

merupakan faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Keadaan gedung sekolah dan ruang kelas yang 

tertata dengan baik, ruang perpustakaan yang teratur, tersedia 

fasilitas kelas dan laboratorium, tersedianya buku-buku pelajaran, 

media/alat bantu belajar merupakan komponen-komponen penting 
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yang dapat mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan belajar 

siswa. 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa dari segi eksternal adalah faktor 

guru, faktor lingkungan, faktor kurikulum, dan sarana dan prasarana. 

c. Indikator Keberhasilan Belajar 

Menurut J.J Hasibuan, indikator keberhasilan kemampuan hasil 

belajar adalah: 

1) Keterampilan intelektual (yang merupakan hasil belajar terpenting 

dari sistem lingkungan skolastik). 

2) Strategi kognitif, mengatur (cara belajar) dan berfikir 

seorangdidalam arti seluas-luasnya, termasuk kemampuan 

memecahkan masalah. 

3) Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. 

Kemampuan ini umumya dikenal dan tidak jarang. 

4) Keteramplan motorik yang diperoleh disekolah, antara lain 

keterampilan menulis, mengetik, menggunakan jangka, dan 

sebagainya. 

5) Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah serta intensis emosional 

yang dimiliki seseorang, sebagaimana dapat disimpulkan dari 

kecenderungan bertingkah laku terhadap orang, barang atau 

kejadian. 
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Dari beberapa indikator tersebut dapat dipahami bahwa ketika 

indikator tersebut dimiliki siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, maka tujuan pembelajaran tersebut dapat dikatakan 

berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Setiap proses hasil belajar mengajar selalu menghasilkan hasil 

belajar. Masalah yang dihadapi adalah sampai tingkat manakah hasil 

belajar yang telah dicapai. Sehubungan dengan hal ini keberhasilan 

proses belajar mengajar itu dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf, 

yaitu: 

1) Istimewa (maksimal), apabila seluruh bahan yang diajarkan itu 

dapat dikuasai oleh siswa. 

2) Baik sekali (optimal), apabila sebagian besar (76% sampai 

99%) bahan pelajaran yang diajarkan dapat dipahami siswa. 

3) Baik (minimal), apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 

(60% sampai 75%) saja dikuasai siswa. 

4) Kurang, apabila bahan pelajaran yang diajarka kurang dari 

(60%) dikuasai siswa.
36

 

 

Selanjutnya indikator yang menjadi petunjuk suatu proses 

belajar mengajar dianggap berhasil adalah: 

1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individual maupun secara kelompok, 

2) Prilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai 

oleh siswa baik secara individual maupun kelompok.
37
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Syaiful Bahri Djmarah dan Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 121 
37

Ibid., h.120 
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Hasil belajar yang dicapai siswa menurut Sudjana, melalui 

proses belajar mengajar yang optimal ditunjukkan denga ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1) Kepuasan dan kebangaan yang dapat menumbuhkan motivasi 

belajar intrinsik pada diri siswa. Siswa tidak mengeluh dengan 

prestasi yang rendah dan ia akan berjuang lebih keras untuk 

memperbaikinya atau setidaknya mempertahankan apa yang telah 

dicapai. 

2) Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya, artinya dia tahu 

kemampuan dirinya dan percaya bahwa ia mempunyai potensi 

yang tidak kalah dari orang lain apabila ia berusaha sebagaimana 

mestinya. 

3) Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya, seperti akan 

tahan lama diingat, membentuk prilaku, bermanfaaat untuk 

mempelajari aspek lain, kemauan kemampuan untuk belajar sendiri 

mengembangkan kreatifitasnya. 

4) Hasil belajar yang diperoleh siswa secara meyeluruh 

(komprehensif) yakni mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau 

wawasan, ranah afektif, (sikap) dan ranah psikomotorik, 

keterampilan atau prilaku. 

5) Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan 

mengendalikan diri terutama dalam menilai hasil yang dicapainya 

maupun nilai dan mengendalikan proses dan usaha belajarnya.
38

 

                                                             
38

Nana Sudjana,  2011, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, Op. cit, hlm. 56  
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Dapat disimpulkan, hampir sebagian besar dari kegiatan atau 

perilaku yang diperlihatkan seseorang merupakan hasil belajar. Di 

sekolah hasil belajar ini dapat dilihat dari penguasaan siswa akan mata 

pelajaran yang ditempuhnya. Tingkat penguasaan pelajaran  atau hasil 

belajar dalam mata pelajaran tersebut di sekolah dilambangkan dengan 

anggka-angka atau huruf, seperti angka 0-10 pada pendidikan dasar 

dan menengah dan huruf A, B, C, D pada pendidikan tinggi.
39

 

Menurut Tohirin
40

 ukuran keberhasilan belajar siswa setelah 

menempuh evaluasi atau ujian dapat disimbolkan dengan angka atau 

pun huruf. Adapun makna dari simbol atau lambang tersebut adalah 

sebagai berikut:  

Tabel  II.1 

UKURAN HASIL BELAJAR 

 

Angka Huruf Predikat 

9 - 10,  90 -100,  3,5 - 4,0 A Baiksekali 

 7 - 8,    70 -80,    2,8 - 3,4 B Baik 

 5 - 6,    50 - 60,   1,6 - 2,5 C Cukup 

 3 - 4,    30 - 40,   1,0 - 1,5 D Kurang 

0 - 20,  00 - 20,   0,0 - 0,9 E Gagal 

 

3.  Pengaruh Kompetensi Profesional Guru terhadap Hasil Belajar Siswa 

Guru termasuk salah  satu profesi yang memerlukan keahlian 

tertentu dan memiliki tanggung jawab yang harus dikerjakan secara 

profesional. Karena guru adalah individu yang memiliki tanggung jawab 

moral terhadap kesuksesan anak didik yang berada pada pengawasannya, 
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Nana SyaodihSukmadinata,  Loc. Cit. 
40

Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integrasi dan 

Kompetensi), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Ed. 1-2, 2006), h. 160. 
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maka keberhasilan siswa akan sangat dipengaruhi oleh kinerja yang 

dimiliki seorang guru. Oleh karena itu guru professional diharapkan akan 

memberikan sesuatu yang positif berkenaan keberhasilan belajar siswa. 

Dalam pelaksanaannya tanggung jawab guru tidak hanya terbatas 

kepada proses transfer ilmu pengetahuan saja. Banyak hal yang menjadi 

tanggung jawab guru, yang salah satunya adalah memiliki kompetensi 

idealnya sebagaimana guru profesional. Kompetensi di sini meliputi 

pengetahuan, sikap dan keterampilan professional baik yang bersifat 

pribadi, social maupun akademis.  

Dengan kata lain, guru yang professional ini memiliki keahlian 

khusus dalam bidang keguruan sehingga dia mampu melaksanakan 

tugasnya secara maksimal dan terarah. Dalam pelaksanaan pembelajaran, 

seorang guru professional terlebih dahulu harus mampu merencanakan 

program pengajaran. Kemudian melaksnakan program pengajaran dengan 

baik dan mengevaluasi hasil pembelajaran sehingga mampu mencapai 

tujuan pembelajaran. Selain itu, seorang guru professional akan 

menghasilkan anak didik yang mampu menguasai pengetahuan baik dalam 

aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Dengan demikian, seorang guru dikatakan professional apabila 

mampu menciptakan proses belajar mengajar yang berkualitas dan 

mendatangkan hasil belajar yang baik. Demikian pula dengan siswa, 

mereka baru dikatakan memiliki hasil belajar yang maksimal apabila telah 

menguasai materi pelajaran dengan baik dan mampu 
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mengaktualisasikannya. Hasil belajar itu akan terlihat berupa pengetahuan, 

sikap dan perbuatan. Kehadiran guru professional tentunya akan berakibat 

positif terhadap perkembangan siswa, baik dalam pengetahuan maupun 

keterampilan. 

Oleh sebab itu siswa akan antusias dengan apa yang disampaikan 

guru yang bertindak sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. Bila 

hal itu terlaksana dengan baik, maka apa yang disampaikan guru akan 

berpengaruh terhadap kemampuan atau hasil belajar anak. Karena disadari 

ataupun tidak, bahwa guru adalah factor eksternal dalam kegiatan 

pembelajaran yang sangat besar pengaruhnya terhadap proses keberhasilan 

belajar anak. Untuk itu kualitas guru akan memberikan pengaruh yang  

sangat berarti terhadap proses pencapaian hasil belajar anak. Oleh karena 

itu guru yang memiliki kompetensi profesional yang memadai akan 

memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran dan keberhasilan proses 

belajar mengajar serta mampu memaksimalkan hasil belajar siswa dengan 

sebaik-baiknya. 

Untuk mengukur kompetensi profesional guru Pendidikan Agama 

Islam, indikator yang digunakan adalah
41

:  

a. Kemampuan merencanakan program belajar-mengajar 

1) Merumuskan tujuan pembelajaran 

b. Menguasai bahan pelajaran 

1) Mampu menjelaskan materi pelajaran dengan baik 
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Hamzah B Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), H. 64 
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2) Mampu menjawab pertanyaan dari siswa 

c. Melaksanakan/ mengelola proses belajar mengajar 

1) Mampu membangkitkan motivasi belajar siswa 

2) Mampu menggunakan metode belajar yang bervariasi 

3) Mampu menggunakan alat pembelajaran 

4) Mampu mengatur dan mengubah suasana kelas 

5) Mampu memberikan teguran kepada siswa 

6) Mampu memberikan reward dan funishment kepada siswa 

7) Memberi pujian kepada siswa 

d. Menilai kemajuan proses belajar mengajar 

1) Mampu memberikan penilaian 

2) Mampu melaksanakan remedial 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Penelitian tentang kompetensi profesional guru sudah pernah dilakukan 

oleh Abdul Mutholib, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan / PAI, tahun 2014 

dengan judul Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Pendidikan 

Agama Islam Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 01 Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten 

Kampar. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa besarnya koefisien 

kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam terhadap aktivitas 

belajar siswa adalah ro (observasi) 0.445 dari hasil analisis tersebut dapat 

diketahui : df = 94, rt (tabel) pada taraf signifikan 5% = 0,205, rt (tabel) 
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pada taraf signifikan 1% = 0,267.Penelitian ini ada kesamaan dan ada pula 

perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang kompetensi 

profesional dan perbedaannya Abdul Mutholib aktivitas belajar siswa 

sedangkan penulis hasil belajar siswa. 

2. Penelitian tentang hasil belajar siswa sudah pernah dilakukan oleh Ariadi, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan / PAI, tahun 2014 dengan judul  

Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Ar-

Rasyidin Desa Bantan Tengan Kecamatan Bantan Kabupaten 

Bengkalis. Hasil penelitiannya adalah kompetensi kepribadian guru berada 

pada kategori cukup baik dengan persentase 66,66%, dan hasil belajar 

siswa berada pada kategori sedang dengan persentase 72,2%, terdapat 

pengaruh yang positif antara kompetensi kepribadian guru terhadap hasil 

belajar siswa. Penelitian ini ada kesamaan dan ada pula perbedaannya. 

Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang hasil belajar siswa. 

Sedangkan perbedaannya Ariadi meneliti tentang kompetensi kepribadian 

guru, sedangkan penulis meneliti tentang kompetensi profesional guru. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan 

atau memberikan batasan terhadap konsep teoretis, supaya tidak terjadi 

kesalahpahaman terhadap penelitian ini.  



30 
 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, dimana kompetensi profesional 

guru merupakan variabel X dan  hasil belajar siswa merupakan variabel Y. 

Adapun indikator variabel X ( kompetensi profesional guru ) adalah: 

1. Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam 

Untuk mengukur kompetensi profesional guru Pendidikan Agama 

Islam, indikator yang digunakan adalah:  

a. Kemampuan merencanakan program belajar-mengajar 

1) Merumuskan tujuan pembelajaran 

b. Menguasai bahan pelajaran 

1) Mampu menjelaskan materi pelajaran dengan baik 

2) Mampu menjawab pertanyaan dari siswa 

c. Melaksanakan/ mengelola proses belajar mengajar 

1) Mampu  membangkitkan  motivasi belajar siswa 

2) Mampu menggunakan metode belajar yang bervariasi 

3) Mampu  menggunakan alat pembelajaran 

4) Mampu mengatur dan mengubah suasana kelas 

5) Mampu memberikan teguran kepada siswa 

6) Mampu memberikan reward dan funishment kepada siswa 

7) Memberi pujian kepada siswa 

d. Menilai kemajuan proses belajar mengajar 

1) Mampu memberikan penilaian 

2) Mampu melaksanakan remedial 
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2. Hasil Belajar pada Mata PelajaranPendidikan Agama Islam  

Untuk mengukur hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam,yang digunakan adalah skor atau nilai rapor 

siswa setelah mengikuti Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Ajaran 

2016/2017. 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Berdasarkan tinjauan dan konsep operasional di atas maka dapat 

dirumuskan asumsi sebagai berikut: 

a. Kompetensi professional setiap guru berbeda-beda. 

b. Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama berbeda-

beda. 

c. Ada kecendrungan bahwa kompetensi profesional guru mempengaruhi 

hasil belajar siswa. 

2. Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini dirumuskan menjadi Ha (hipotesis 

alternativ) dan H0 (hipotesis nol) yaitu sebagai berikut : 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan kompetensi profesional guru 

Pendidikan Agama Islam terhadaphasil belajar siswa di Sekolah 

Menengah Atas LKMD Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu 

Kabupaten Kampar. 
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H0 :  Tidak ada pengaruh yang signifikan kompetensi profesional guru 

Pendidikan Agama Islam terhadaphasil belajar siswa di Sekolah 

Menengah Atas LKMD Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu 

Kabupaten Kampar. 

 


