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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kemampuan berasal

dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup melaksanakan

sesuatu)15. Kemudian kata mampu tersebut mendapatkan awalan

kedan akhiran -an, sehingga kemampuan berarti kesanggupan,

kecakapan, kekuatan16. Kata kemampuan berasal dari bahasa inggris

yaitu ”competence” yang berarti “kemampuan”. Jadi kemampuan

identik dengan kompetensi, maka dalam hal ini penulis akan

menguraikan masalah kompetensi seorang guru17. Adanya kemajuan

zaman semakin cepat maka guru dituntut dapat beradaptasi secara

menyeluruh baik terhadap pelaksanaan pendidikan maupun

ketrampilan tertentu yang melingkupinya, di samping faktor

kepribadian yang semakin mantap dan meyakinkan, maka perlu

adanya kompetensi. Sedangkan guru menurut para ahli antara lain:

15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, t.t), h. 552.

16 Ibid, h. 553
17 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta:

Gramedia, 1984), h. 132.
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1) Hadi Supeno

“Guru adalah seseorang yang karena panggilan jiwanya,

sebagian besar waktu, tenaga dan pikirannya digunakan untuk

mengajarkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada

orang lain di Madrasah atau lembaga pendidikan formal”18.

2) Sardiman

“Guru adalah komponen manusiawi dalam proses belajar

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber

daya manusia yang potensial di bidang pembangunan”19.

3) Syaiful Bahri Djamarah

“Guru adalah semua orang yang berwewenang dan bertanggung

jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara

individual maupun klasikal di Madrasah maupun di luar

Madarasah”20.

Seorang guru dalam literatur kependidikan islam biasa

disebut sebagai ustadz, mu’allim, murabbiy, mursyid, mudarris, dan

mu’addib21. Kata mu’allim berasal dari kata dasar ‘ilm yang berarti

menangkap hakikat sesuatu, dalam setiap ‘ilm terkandung dimensi

teoritis dan dimensi amaliah22. Kata ustadz jamaknya asaatidz yang

18 Hadi Supeno, Potret Guru, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 27.
19 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grasindo

Persada, 2001), h. 123.
20 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2000), h. 32.
21 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, ( Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2010), h. 44.
22 Ibid, h. 45.
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berarti teacher atau guru, profesor (gelar akademik/jenjang di bidang

intelektual), pelatih, penulis, dan penyair. Sementara kata mudarris

berarti teacher (guru), instructure (pelatih), dan lecturer (dosen).

Selanjutnya, kata muallim yang berarti teacher (guru), trainer

(pemandu). Kemudian, kata muaddib berarti educator (pendidik)

atau teacher in qur’anic school (guru dalam lembaga pendidikan Al-

Qur’an)23.

Dengan demikian, guru PAI yang profesional adalah orang

yang menguasai ilmu pengetahuan (agama Islam) sekaligus mampu

melakukan transfer ilmu pengetahuan (agama Islam), internalisasi,

serta amaliah (implementasi), mampu menyiapkan peserta didik agar

dapat tumbuh dan berkembang kecerdasan dan daya kreasinya untuk

kemaslahatan diri dan masyarakatnya mampu menjadi model atau

sentralidentifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik. Memiliki

kepekaan informasi, intelektual dan moral spiritual serta mampu

mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik untuk

bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang diridhai oleh

Allah SWT24.

Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, sebagai

pemegang amanah mendidik dan mengajar, yang memiliki dua peran

sekaligus, yaitu peran transfer of knowledge dan transfer of value.

Misi ilmu pengetahuan meniscayakan pendidik untuk

23 Moh Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Pendidikan Islam,
(Yogyakarta: ArRuzz Media, 2012), h. 135.

24 Muhaimin, Op.Cit., h.  51.
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menyampaikan ilmu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masa

depan (aspek IQ) sehingga sebagai generasi yang hidup pada hari ini

dan untuk esok hari dan terkait dengan hari kemarin, peserta didik

tidak terputus dari mata rantai yang ada dan terasing dari dunianya,

tetapi justru dapat mengambil inisiatif dan peran di tengah-tengah

masyarakat25.

Kemudian Guru Pendidikan Agama Islam adalah orang yang

bertanggung jawab mengarahkan dan membimbing anak didik

berdasarkan hukum-hukum agama Islam26.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kemampuan

guru Pendidikan Agama Islam adalah kecakapan yang harus dimiliki

oleh seorang guru Pendidikan Agama Islam yang berkaitan dengan

tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik untuk menentukan suatu

hal.

Mengingat kondisi yang demikian, maka bagi guru

kompetensi merupakan suatu hal yang harus dimiliki. Atau dapat

dikatakan bahwa kompetensi menjadi “tuntutan” dasar baginya.

Sebagaimana pendapat Sardiman A.M., yaitu terdapat beberapa

aspek utama yang merupakan kemampuan serta pengetahuan dasar

bagi guru:

25 Moh Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Op. Cit, h. 161.
26 Ahmad D. Marimba, Loc. Cit.
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1) Guru harus dapat memahami dan menempatkan kedewasaannya.

Sebagai pendidik harus mampu menjadikan dirinya sebagai

teladan.

2) Guru harus mengenal diri siswanya.

3) Guru harus memiliki kecakapan memberi bimbingan.

4) Guru harus memiliki dasar pengetahuan yang lain tentang tujuan

pendidikan di Indonesia pada umumnya sesuai dengan tahap-

tahap pembangunan.

5) Guru harus memiliki pengetahuan yang bulat dan baru mengenai

ilmu yang diajarkan27.

Jadi untuk menjadi tenaga pendidik/pengajar, seorang harus

benar-benar memiliki kualitas keilmuan kependidikan dan keinginan

yang memadai guna menunjang tugas jabatan profesinya tersebut.

b. Macam-Macam Kemampuan Guru

Menurut Mas’ud Zein kemampuan terbagi menjadi tiga,

yaitu:

1) Kemampuan pemahaman konsep

2) Kemampuan komunikasi

3) Kemampuan pemecahan masalah28

27 Sardiman, Op.Cit., h. 139-140.
28Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Daulat

Riau, 2012), h. 20.
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Kemudian guru memiliki peran yaitu sebagai berikut:

1) Menjabarkan/memecah KD (kompetensi Dasar) ke dalam

satuan-satuan (unit-unit) yang lebih kecil, dengan memerhatikan

pengetahuan prasyaratnya.

2) Menata indikator berdasarkan cakupan serta urutan unit.

3) Menyajikan materi dalam bentuk yang bervariasi.

4) Memonitor seluruh pekerjaan siswa.

5) Menilai perkembangan sisa dalam pencapaian kompetensi

(kognitif, psikomotor dan afektif).

6) Menggunakan teknik diagnostik.

7) Menyediakan sejumlah alternatif strategi pembelajaran bagi

siswa yang mengalami kesulitan29.

Seorang guru akan mampu melaksanakan peran dan tugasnya

dengan baik apabila ia memiliki kemampuan dasar/kompetensi

keguruan yang dimilikinya karena hal ini mempunyai pengaruh yang

dominan terhadap keberhasilan pengajarannya.

Seorang guru akan mampu melaksanakan tugasnya dengan

baik apabila ia memiliki kemampuan dasar atau kompetensi

keguruan yang dimilikinya. Karena hal ini mempunyai pengaruh

yang dominan terhadap keberhasilan pengajarannya.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyebutkan guru wajib

29 Mas’ud Zein, Mastery Learning, ( Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014).
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memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan

tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 8 tentang kompetensi

dijelaskan pada pasal 10 ayat 1 yang berbunyi kompetensi guru

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi:

1) Kompetensi Pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran

peserta didik. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan

merencanakan program belajar mengajar, kemampuan

melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar,

dan kemampuan melakukan penilaian.

2) Kompetensi kepribadian, memiliki karakteristik kepribadian

yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan

sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok

seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak

didik maupun masyarakat. Syarat-syarat tersebut menyangkut

pribadi guru, itulah sebabnya setiap guru perlu menatap dirinya

dan memahami konsep dirinya. Kompetensi ini bersifat abstrak

karena berkaitan dengan hati. Kompetensi ini paling banyak

dijelaskan dalam Al-Qur’an karena meliputi seluruh sikap,

minat dan penghayatan seseorang terhadap ilmu. Kompetensi ini

diambil dari ayat Al-Qur’an surah Al-Qalam ayat 4 yaitu:
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Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti

yang agung.” (QS. al-Qalam [68]: 4)30.

Kata khuluq adalah bentuk mufrad (tunggal) bentuk pluralnya

adalah akhlak. Kata khuluq seakar dengan kata kholq yang

berarti ciptaan. Kesemuanya berasal dari akar kata yang sama

yaitu dari kata kerja khalaqa yang berarti menciptakan,

membuat, mendesain, mengadakan sesuatu dari yang tiada.

Dalam hal ini kata khuluq sudah memiliki arti khusus yaitu

tingkah laku, perilaku, karakter, sifat dan lain sebagainya. Kalau

direnungkan kata khuluq masih memiliki kaitan dengan kata

asalnya yaitu ciptaan, yang berarti khuluq adalah semua tingkah

laku, sifat atau perbuatan yang telah Allah swt ciptakan pada diri

manusia yang muncul dengan perasaan reflektif (kebiasaan yang

sudah terjiwai). Kompetensi ini adalah kompetensi yang paling

banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an sebab kompetensi ini

meliputi semua sikap, tingkah laku, perbuatan, perasaan dan lain

sebagainya yang berhubungan dengan ranah rasa.

3) Kompetensi profesional, kemampuan yang diperlukan agar

dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional.

Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam

30 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya,
(Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), h. 564.
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bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya

beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa

kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.

4) Kompetensi sosial, kemampuan guru untuk berkomunikasi dan

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik,

sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat

sekitar31.

c. Kemampuan-kemampuan yang Harus Dimiliki Guru

Yang merupakan profil kemampuan bagi seorang guru salah

satunya dikenal dengan dengan “Sepuluh Kompetensi Guru” yang

meliputi:

1) Menguasai bahan

2) Mengelola program belajar mengajar

3) Mengelola kelas

4) Menggunakan media/sumber belajar

5) Menguasai landasan kependidikan

6) Mengelola interaksi belajar mengajar

7) Menilai prestasi belajar

8) Mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan

9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi Madrasah

31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen, h. 11.
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10) Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan

pengajaran32.

1) Kemampuan menguasai bahan yang diajarkan

Sebelum guru tampil di depan kelas mengelola

interaksi belajar, terlebih dahulu harus sudah menguasai bahan-

bahan apa yang dapat mendukung jalannya proses belajar

mengajar. Dengan modal penguasaan bahan, maka guru akan

dapat menyampaikan materi pelajaran secara dinamis.

Guru juga harus menguasai bahan pelajaran lain yang

dapat memperjelas dari bahan-bahan bidang studi yang dipegang

guru tersebut, misal untuk mengajar bidang studi fiqih, guru

harus juga menguasai bahan lain seperti Al-Qur’an Hadits,

Bahasa Arab, dan lain-lain.

Bahkan jika kita lihat secara makro, guru tidak cukup

itu, guru harus juga menguasai materi-materi yang lain,

misalnya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar.

2) Mengelola proses belajar mengajar

Guru yang kompeten, harus juga mampu mengelola

proses belajar mengajar. Dalam hal ini ada beberapa langkah

yang harus ditempuh oleh guru, yaitu: Merumuskan tujuan

instruksional, menguasai konsep dan penggunaan metode

mengajar, memilih dan menyusun prosedur instruksional yang

32 Nana Sudjana, Loc. Cit.
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tepat, melaksanakan program belajar mengajar, mengenal

kemampuan awal (entry behaviour) peserta didik, merencanakan

dan melaksanakan pengajaran remedial33.

Untuk itu guru tidak cukup hanya dengan menguasai

landasan teori mengenai belajar dan mengajar, tetapi yang

sangat penting adalah pengalaman praktek yang intensif. Di

sinilah pentingnya pengalaman praktek lapangan bagi para calon

guru. Kemampuan mengelola PGM tidak mungkin diperoleh

tanpa mengalaminya secara langsung.

3) Mengelola kelas

Untuk mengajar suatu kelas, guru dituntut mampu

mengelola kelas, yaitu menyediakan kondisi yang kondusif

untuk berlangsungnya proses belajar mengajar, jika belum

kondusif guru harus berusaha seoptimal mungkin untuk

membenahinya. Menurut Syaiful Bahri Djamarah pengelolaan

kelas adalah suatu upaya memberdayakan potensi kelas yang

ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi

edukatif mencapai tujuan pembelajaran34.

Kelas yang baik dapat menciptakan situasi yang

memungkinkan anak belajar sehingga merupakan titik awal

keberhasilan pengajaran. Siswa dapat belajar dengan baik dalam

33 Zahara Idris dan Lisma Jamal, (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 56-57.
34 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit., h. 173.
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suasana yang wajar tanpa tekanan dan kondisi yang merangsang

untuk belajar.

4) Menggunakan media dan sumber belajar

Media dan sumber belajar merupakan sarana atau alat

yang digunakan dalam proses pendidikan untuk meningkatkan

pencapaian tujuan secara optimal35.

Kehadiran media dalam proses belajar mengajar

mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan

tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat

membantu dengan menghadirkan media sebagai perantara.

Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik

dapat disederhanakan dengan bahan media.

5) Menguasai landasan kependidikan

Pendidikan adalah serangkaian usaha untuk

mengembangkan bangsa. Pengembangan bangsa akan dapat

terwujudkan secara nyata dengan usaha menciptakan ketahanan

nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Mengingat hal

itu maka siswa pendidikan akan diarahkan kepada perwujudan

keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara pengembangan

kualitas dan kuantitas serta aspek lahiriyah dan rohaniyah. Itulah

sebabnya pendidikan nasional kita dirumuskan sebagai usaha

membangun manusia Indonesia seutuhnya.

35 Chabib Thoha dan Abdul Mu’ti, PBM PAI di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998), h. 268.
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Seorang guru harus mengenal tujuan pendidikan untuk

mencapai tujuan pendidikan nasional, dengan hal itu Uzer

Usman menjelaskan bahwa guru harus mengkaji tujuan

pendidikan nasional, mengkaji tujuan pendidikan dasar dan

menengah, meneliti kaitan antara tujuan pendidikan dasar dan

menengah dengan tujuan pendidikan nasional serta mengkaji

kegiatan-kegiatan pengajaran yang menunjang pencapaian

tujuan pendidikan nasional36.

6) Mengelola interaksi belajar mengajar

Kegiatan interaksi antara guru dan siswa merupakan

kegiatan yang cukup dominan di dalam proses belajar mengajar.

Belajar mengajar adalah suatu proses yang dilakukan dengan

sadar dan bertujuan. Tujuan adalah sebagai pedoman ke arah

mana akan dibawa proses belajar mengajar. Proses belajar

mengajar akan berhasil bila hasilnya mampu membawa

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan

nilai sikap dalam diri anak37.

Kegiatan interaksi antara guru dan siswa dalam rangka

transfer of knowledge dan juga tranfer of values, akan

senantiasa menuntut komponen yang serasi antara komponen

yang satu dengan yang lainnya. Serasi dalam hal ini berarti

komponen-komponen yang ada dalam PBM itu akan saling

36 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2000), h. 17.

37 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit., h. 12.
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menyesuaikan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan

belajar bagi anak didik. Jelasnya proses interaksi bagi guru dan

siswa tidak semata-mata hanya tergantung cara dan metode yang

dipakai tetapi komponen-komponen yang lain yang juga akan

mempengaruhi keberhasilan interaksi belajar mengajar tersebut.

7) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran

Program penilaian ini diterapkan dalam rangka

mengetahui tingkat keberhasilan guru di dalam menyampaikan

materi pelajaran dan menemukan kelemahan, sehingga di dalam

PBM guru harus dapat berperan sebagai evaluator yang baik.

Adanya penilaian yang teratur dan terencana akan dapat

mengetahui apakah program pengajaran yang dilaksanakan

sudah mencapai sasaran atau bahan yang diajarkan telah sampai

pada taraf yang ditentukan serta bagaimana sikap peserta didik

setelah melaksanakan kegiatan belajar. Dengan kata lain, adanya

penilaian guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan

sehingga berusaha untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik

bagi peserta didiknya.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa penilaian bukan

hanya sekedar mengetahui hasil belajar peserta didik tetapi juga

efektifitas metode yang digunakan bahkan dapat memberikan

feed back bagi perbaikan pengajaran selanjutnya, termasuk

penyusunan program remedial, pengajaran bagi peserta didik
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agar tidak terjadi kesenjangan di antara mereka baik yang pandai

maupun yang kurang pandai, karena setiap siswa itu pada

hakekatnya memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya.

8) Mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan

Dipandang dari segi etimologis kata bimbingan

merupakan terjemahan dari kata “Guidence” berasal dari kata

kerja “to guide” yang mempunyai arti “menunjukkan,

membimbing, menuntun, ataupun membantu”38.

Sedangkan Soetjipto dan Raflis Kosasi mengemukakan

bahwa bimbingan merupakan: (a) suatu proses yang

berkesinambungan; (b) suatu proses membantu individu; (c)

bantuan yang diberikan itu dimaksudkan agar individu yang

bersangkutan dapat mengarahkan dan mengembangkan dirinya

secara optimal sesuai dengan potensinya; dan (d) kegiatan yang

bertujuan utama memberikan bantuan agar individu dapat

memahami keadaan dirinya dan mampu menyesuaikan dengan

lingkungannya39.

Jadi bimbingan diartikan sebagai prose pemberian

bantuan kepada individu supaya individu tersebut dapat

memahami dirinya sendiri. Bertindak wajar, sesuai dengan

tuntutan keadaan lingkungan Madrasah, keluarga dan

masyarakat. Sedangkan pengertian penyuluhan adalah bantuan

38 Hallen A., Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 3.
39 Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h.

62.
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yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah

kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai

dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai

kesejahteraan hidupnya40.

Dalam hal ini agar individu pada akhirnya dapat

memecahkan masalahnya, dengan kemampuan sendiri. Di sini

guru dituntut peranannya, yaitu menyelenggarakan bimbingan

terhadap anak-anak baik bersifat preventif, preservatif maupun

yang bersifat korektif/kuratif.

9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi Madrasah

Guru di Madrasah di samping sebagai pengajar,

pendidik dan pembimbing juga sebagai administrator. Dengan

demikian maka guru harus mengenal dan menyelenggarakan

administrasi Madrasah. Hal ini sebagai upaya pemuasan layanan

terhadap para siswa.

Secara operasional guru dituntut mampu bekerja sama

secara terorganisasi dalam pengelolaan Madrasah. Kegiatan itu

tidak sekedar mengurus soal surat menyurat, tetapi menyangkut

pula berbagai kegiatan, misalnya pendataan personal,

penyusunan jadwal, presentasi siswa, pengisian rapor, dan

lainnya.

40 Ibid., h. 63.
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Keberhasilan dalam kegiatan ini jelas akan memberi

kepuasan kepada para siswa, maka interaksi belajar mengajar itu

akan berjalan dengan baik.

10) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian

pendidikan guna keperluan pengajaran

Di samping bertugas sebagai pendidik dan pembimbing

anak didik dalam rangka pengabdiannya kepada masyarakat,

nusa dan bangsa, guru juga memahami hal-hal yang berkaitan

dengan penelitian. Hal ini dalam ranga menumbuhkan penalaran

dan pengembangan proses belajar mengajar.

Tujuan kompetensi keguruan di bidang penelitian

pendidikan ini merupakan tanggungan bagi guru untuk masa

kini dan masa yang akan datang. Sesuai dengan hal-hal

sebagaimana di atas, maka metodologi dan kegiatan penelitian

merupakan faktor esensial bagi guru dan sudah selayaknya

untuk dipahami, hal yang penting lagi ialah guru juga harus

dapat membaca dan menafsirkan hasil-hasil penelitian

pendidikan.

Dengan hal ini berarti guru akan dapat mendapatkan

masukan sehingga bisa diterapkan untuk keperluan proses

belajar mengajar. Dengan beberapa tugas dari ilmu dan

penelitian itu jelas bahwa hasil penelitian akan merupakan

masukan yang sangat penting bagi guru, terutama dalam rangka
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mengembangkan proses belajar mengajar, kemudian guru juga

akan memperoleh tambahan pengetahuan untuk

mendinamisasikan materi pelajaran.

Sepuluh kompetensi tersebut secara operasional akan

mencerminkan fungsi dan peran guru dalam membelajarkan

anak didik.

d. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Guru Pendidikan

Agama Islam

Guru adalah salah satu bentuk jasa profesional yang

dibutuhkan dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, standar guru

profesional merupakan sebuah kebutuhan mendasar yang sudah tidak

bisa ditawar lagi. Hal ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional yang terdiri atas 8

Standar Nasional Pendidikan, dan salah satu dari standar tersebut

mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan yang

menjelaskan bahwa guru profesional harus memiliki kualifikasi

akademik, kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta sertifikasi

sebagai pendidik yang profesional.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi kemampuan guru

antara lain:

1) Kepribadian yang menyangkut tingkah laku, wibawa, karakter

dan lain-lain yang akan berpengaruh terhadap proses interaksi.

2) Penguasaan bahan pelajaran.
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3) Penguasaan kelas.

4) Cara guru berbicara atau berkomunikasi dengan peserta didik.

5) Cara menciptakan suasana kelas yang kondusif.

6) Memperhatikan prinsip individualitas.

7) Standar kelulusan41.

Dengan adanya faktor yang mempengaruhi kemampuan guru

di atas maka kesuksesan seorang guru atau tim pengajar di dalam

menciptakan proses belajar mengajar akan terjamin dan berhasil.

Kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran

termasuk dalam kompetensi pedagogik, salah satunya dalam

perencanaan pembelajaran adalah bagaimana tugas guru di dalam

merumuskan indikator hasil belajar. Penyusunan indikator pada

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran itu harus dilakukan sesuai

dengan kriteria yang sudah ditentukan.

2. Desain Pembelajaran

a. Pengertian Desain Pembelajaran

Desain adalah sebuah istilah yang diambil dari

kata Design (Bahasa Inggris) yang berarti perencanaan atau

rancangan. Ada pula yang mengartikan dengan “Persiapan”. Di

dalam ilmu manajemen pendidikan atau ilmu administrasi

pendidikan, perencanaan disebut dengan istilah planning yaitu

“Persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah

41 B. Suryobroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta,
1997), h. 35.
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penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang

terarah pada pencapaian tujuan tertentu”42. Desain juga dapat

diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematika yang

dilakukan sebelum tindakan pengembangan atau pelaksanaan sebuah

kegiatan.

Sedangkan menurut Wina Sanjaya, yang dimaksud desain

adalah rancangan, pola, atau model43. Terdapat pula beberapa

pengertian mengenai desain pembelajaran (instructional design).

Herbet Simon mengartikan desain sebagai proses pemecahan

masalah. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik

dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah

informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu desain muncul

karena kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu persoalan.

Melalui suatu desain orang bisa melakukan langkah-langkah yang

sistematis untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi44.

Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri

seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam

berpikir, bersikap, dan berbuat45. Pembelajaran merupakan proses

transfer ilmu yang melibatkan sistem dalam dunia pendidikan yaitu;

guru/pendidik, peserta didik, materi, tujuan dan alat. Dalam

pembelajaran yang didesain atau direncanakan haruslah efektif dan

42 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 67.
43 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2008), h. 65.
44 Ibid.
45 W. Gulo, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 62.
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efisien sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan diterima dengan

baik oleh peserta didik sehingga tujuan nasional pendidikan mampu

dicapai dengan baik46.

Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut

pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem,

dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas

berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses

pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu,

desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi

pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi

yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala

makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai

tingkatan kompleksitas. Sebagai sistem, desain pembelajaran

merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem

pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan

mutu belajar.

Sementara itu desain pembelajaran sebagai proses menurut

Syaiful Sagala adalah pengembangan pengajaran secara sistematik

yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran unuk

menjamin kualitas pembelajaran. Pernyataan tersebut mengandung

arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai

46 Firdaus, Undang-Undang Guru Dan Dosen, (Jakarta: Departemen Agama RI,
2006) h. 46.



35

35

dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam

kurikulum yang digunakan47.

Istilah pengembangan sistem instruksional (instructional

system development) dan desain instruksional (instructional design)

sering dianggap sama, atau setidak-tidaknya tidak dibedakan secara

tegas dalam penggunaannya, meskipun menurut arti katanya ada

perbedaan antara “desain” dan “pengembangan”. Kata “desain”

berarti membuat sketsa atau pola atau outline atau rencana

pendahuluan. Sedang “Pengembangan” berarti membuat tumbuh

secara teratur untuk menjadikan sesuatu lebih besar, lebih baik, lebih

efektif dan sebagainya48.

Dengan demikian dapat dipahami desain pembelajaran adalah

praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk

membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif

antara pendidik dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status

awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran,

dan merancang "perlakuan" berbasis-media untuk membantu

terjadinya transisi. Idealnya proses ini berdasar pada informasi dari

teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi

hanya pada siswa, dipandu oleh guru, atau dalam latar berbasis

komunitas.

47 Syaiful Sagala, Loc. Cit.
48 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 95.
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b. Komponen Desain Pembelajaran

Komponen utama dari desain pembelajaran adalah:

1) Tujuan Pembelajaran (umum dan khusus). Adalah penjabaran

kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar.

2) Pembelajar (pihak yang menjadi fokus) yang perlu diketahui

meliputi, karakteristik mereka, kemampuan awal dan pra syarat.

3) Analisis Pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik

atau materi yang akan dipelajari.

4) Strategi Pembelajaran, pembelajaran pada dasarnya adalah

proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Ketika kita

berfikir informasi dan kemampuan apa yang harus dimiliki

siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berfikir strategi

apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara

efektif dan efisien. Karena tidak semua strategi pembelajaran

cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan keadaan.

Setiap strategi mempunyai kekhasan sendiri-sendiri dapat

dilakukan secara makro dalam kurun satu tahun atau mikro

dalam kurun satu kegiatan belajar mengajar. Bahan Ajar, adalah

format materi yang akan diberikan kepada pembelajar.

5) Penilaian Belajar, tentang pengukuran kemampuan atau

kompetensi yang sudah dikuasai atau belum49.

49 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 131.
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Pada tahun 1955, seorang pakar bernama Benjamin S. Bloom

mempublikasikan taksonomi yang ia sebut sebagai tiga kawasan

tujuan belajar: Kognitif (apa yang kita tahu atau pikirkan), Afektif

(yang kita rasakan, atau sikap yang kita miliki), dan Psikomotor (apa

yang kita lakukan). Taksonomi ini masih berpengaruh terhadap

desain pembelajaran50.

c. Model-Model Desain Pembelajaran

Dalam desain pembelajaran dikenal beberapa model yang

dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, model desain

pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam model berorientasi

kelas, model berorientasi sistem, model berorientasi produk, model

prosedural dan model melingkar. Model berorientasi kelas biasanya

ditujukan untuk mendesain pembelajaran level mikro (kelas) yang

hanya dilakukan setiap dua jam pelajaran atau lebih. Contohnya

adalah model ASSURE. Model berorientasi produk adalah model

desain pembelajaran untuk menghasilkann suatu produk, biasanya

media pembelajaran, misalnya video pembelajaran, multimedia

pembelajaran, atau modul. Contoh modelnya adalah model hannafin

and peck.

Satu lagi adalah model beroreintasi sistem yaitu model desain

pembelajaran untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang

cakupannya luas, seperti desain sistem suatu pelatihan, kurikulum

50 Benjamin S. Bloom, Taxonomi of Educational Objectivites, Cognititive Domain,
(New York: David Mc. Kay. 1964) tt.
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Madrasah, dan lain-lain. Contohnya adalah model ADDIE. Selain itu

ada pula yang biasa kita sebut sebagai model prosedural dan model

melingkar. Contoh dari model prosedural adalah model Dick and

Carrey sementara contoh model melingkar adalah model Kemp.

Adanya variasi model yang ada ini sebenarnya juga dapat

menguntungkan kita, beberapa keuntungan itu antara lain adalah kita

dapat memilih dan menerapkan salah satu model desain

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik yang kita hadapi di

lapangan, selain itu juga, kita dapat mengembangkan dan membuat

model turunan dari model-model yang telah ada, ataupun kita juga

dapat meneliti dan mengembangkan desain yang telah ada untuk

dicobakan dan diperbaiki. Beberapa contoh dari model-model diatas

akan diuraikan secara lebih jelas berikut ini:

1) Model Dick and Carrey

Salah satu model desain pembelajaran adalah model Dick and

Carey (1985). Model ini termasuk ke dalam model prosedural.

Langkah–langkah Desain Pembelajaran menurut Dick and

Carey adalah :

a) Mengidentifikasikan tujuan umum pembelajaran.

b) Melaksanakan analisis pembelajaran.

c) Mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik

siswa.

d) Merumuskan tujuan performansi.
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e) Mengembangkan butir–butir tes acuan patokan.

f) Mengembangkan strategi pembelajaran.

g) Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran.

h) Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif.

i) Merevisi bahan pembelajaran.

j) Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif51.

Model Dick and Carey terdiri dari 10 langkah. Setiap

langkah sangat jelas maksud dan tujuannya sehingga bagi

perancang pemula sangat cocok sebagai dasar untuk

mempelajari model desain yang lain. Kesepuluh langkah pada

model Dick and Carey menunjukan hubungan yang sangat jelas,

dan tidak terputus antara langkah yang satu dengan yang lainya.

Dengan kata lain, system yang terdapat pada Dick and Carey

sangat ringkas, namun isinya padat dan jelas dari satu urutan ke

urutan berikutnya.

Langkah awal pada model Dick and Carey adalah

mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Langkah ini sangat sesuai

dengan kurikulum perguruan tinggi maupun Madrasah

menengah dan Madrasah dasar, khususnya dalam mata pelajaran

tertentu di mana tujuan pembelajaran pada kurikulum agar dapat

melahirkan suatu rancangan pembangunan. Penggunaan model

Dick and Carey dalam pengembangan suatu mata pelajaran

51 Martinis Yamin, Loc. Cit.
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dimaksudkan agar : Pada awal proses pembelajaran anak didik

atau siswa dapat mengetahui di mampu melakukan hal–hal

yang berkaitan dengan materi pada akhir pembelajaran, adanya

pertautan antara tiap komponen khususnya strategi pembelajaran

dan hasil pembelajaran yang dikehendaki, menerangkan

langkah–langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan

perencanaan desain pembelajaran.

2) Model Kemp

Model Kemp termasuk ke dalam contoh model melingkar

jika ditunjukkan dalam sebuah diagram. Secara singkat, menurut

model ini terdapat beberapa langkah dalam penyusunan sebuah

bahan ajar, yaitu: Menentukan tujuan dan daftar topik,

menetapkan tujuan umum untuk pembelajaran tiap topiknya;

Menganalisis karakteristik pelajar, untuk siapa pembelajaran

tersebut didesain; Menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin

dicapai dengan syarat dampaknya dapat dijadikan tolak ukur

perilaku pelajar; Menentukan isi materi pelajaran yang dapat

mendukung tiap tujuan; Pengembangan pra penilaian/penilaian

awal untuk menentukan latar belakang pelajar dan pemberian

level pengetahuan terhadap suatu topik; Memilih aktivitas

pembelajaran dan sumber pembelajaran yang menyenangkan

atau menentukan strategi belajar-mengajar, jadi siswa siswa

akan mudah menyelesaikan tujuan yang diharapkan;
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Mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang

yang meliputi personalia, fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan

jadwal untuk melaksanakan rencana pembelajaran;

Mengevaluasi pembelajaran siswa dengan syarat mereka

menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahankesalahan

dan peninjauan kembali beberapa fase dari perencanaan yang

membutuhkan perbaikan yang terus menerus, evaluasi yang

dilakukan berupa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif52.

3) Model ASSURE

Model ASSURE merupakan suatu model yang merupakan

sebuah formulasi untuk proses belajar mengajar atau disebut

juga model berorientasi kelas. Menurut Heinich model ini terdiri

atas enam langkah kegiatan yaitu:

a) Analyze Learners

b) States Objectives

c) Select Methods, Media, and Material

d) Utilize Media and materials

e) Require Learner Participation

f) Evaluate and Revise

a) Analisis Pelajar

Menurut Heinich et. al, jika sebuah media pembelajaran

akan digunakan secara baik dan disesuaikan dengan ciri-ciri

52 Ibid, h. 296.
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pelajar, isi dari pelajaran yang akan dibuatkan medianya,

media dan bahan pelajaran itu sendiri. Lebih lanjut Heinich,

menyatakan sukar untuk menganalisis semua ciri pelajar

yang ada, namun ada tiga hal penting dapat dilakuan untuk

mengenal pelajar sesuai. Berdasarkan ciri-ciri umum,

keterampilan awal khusus dan gaya belajar.

b) Menyatakan tujuan

Menyatakan tujuan adalah tahapan ketika menentukan

tujuan pembelajaran baik berdasarkan buku atau

kurikulum. Tujuan pembelajaran akan menginformasikan

apakah yang sudah dipelajari anak dari pengajaran yang

dijalankan. Menyatakan tujuan harus difokuskan kepada

pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang baru untuk

dipelajari.

c) Pemilihan Metode, media dan bahan

Heinich et. al menyatakan ada tiga hal penting dalam

pemilihan metode, bahan dan media yaitu menentukan

metode yang sesuai dengan tugas pembelajaran, dilanjutkan

dengan memilih media yang sesuai untuk melaksanakan

media yang dipilih, dan langkah terakhir adalah memilih

dan atau mendesain media yang telah ditentukan.

d) Penggunaan Media dan bahan Menurut Heinich et. al

terdapat lima langkah bagi penggunaan media yang baik
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yaitu, preview bahan, sediakan bahan, sedikan persekitaran,

pelajar dan pengalaman pembelajaran.

e) Partisipasi Pelajar di dalam kelas. Sebelum pelajar dinilai

secara formal, pelajar perlu dilibatkan dalam aktivitas

pembelajaran seperti memecahkan masalah, simulasi, kuis

atau presentasi.

f) Penilaian dan Revisi. Sebuah media pembelajaran yang

telah siap perlu dinilai untuk menguji keberkesanan dan

impak pembelajaran. Penilaian yang dimaksud melibatkan

beberaoa aspek diantaranya menilai pencapaian pelajar,

pembelajaran yang dihasilkan, memilih metode dan media,

kualitas media, penggunaan guru dan penggunaan pelajar53.

4) Model ADDIE

Ada satu model desain pembelajaran yang lebih sifatnya lebih

generik yaitu model ADDIE (Analysis-Design-Develop-

Implement- Evaluate). ADDIE muncul pada tahun 1990-an yang

dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda.Salah satu fungsinya

ADIDE yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat

dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan

mendukung kinerja pelatihan itu sendiri54. Model ini

menggunakan 5 tahap pengembangan yakni:

53 Ibid.
54 ADDIE Instructional Design Model. Retrived December 20 2006, From

http://itsinfo.tamu.edu/workshops/handouts/pdf_handouts/addie.pdf.
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a) Analysis (analisa)

Tahap 1 : analisis merupakan suatu proses mendefinisikan

apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar, yaitu

melakukan needs assessment (analisis kebutuhan),

mengidentifikasi masalah (kebutuhan), dan melakukan

analisis tugas (task analysis). Oleh karena itu, output yang

akan kita hasilkan adalah berupa karakteristik atau profil

calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi

kebutuhan dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas

kebutuhan.

b) Design (disain/perancangan)

Langkah 2: Desain Tahap ini dikenal juga dengan istilah

membuat rancangan (blueprint). Ibarat bangunan, maka

sebelum dibangun gambar rancang bangun (blueprint)

diatas kertas harus ada terlebih dahulu .

c) Development (pengembangan)

Langkah 3: Pengembangan, Pengembangan adalah dengan

lingkungan belajar lain yang akan mendukung proses

pembelajaran semuanya harus disiapkan dalam tahap ini.

Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji

coba sebelum diimplementasikan. Tahap uji coba ini

memang merupakan bagian dari salah satu langkah ADDIE,

yaitu evaluasi. Lebih tepatnya evaluasi formatif, karena
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hasilnya digunakan untuk memperbaiki sistem

pembelajaran yang sedang kita kembangkan.

d) Implementation (implementasi/eksekusi)

Langkah 4: Implementasi, Implementasi adalah langkah

nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang

kita buat. Artinya, pada tahap ini semua yang telah

dikembangkan diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai

dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan.

Misal, jika memerlukan software tertentu maka software

tersebut harus sudah diinstal. Jika penataan lingkungan

harus tertentu, maka lingkungan atau setting tertentu

tersebut juga harus ditata. Barulah diimplementasikan

sesuai skenario atau desain awal.

e) Evaluation (evaluasi/ umpan balik)

Langkah 5: Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah

sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil, sesuai

dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi

bisa terjadi pada setiap empat tahap di atas. Evaluasi yang

terjadi pada setiap empat tahap diatas itu dinamakan

evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi.

Misal, pada tahap rancangan, mungkin kita memerlukan

salah satu bentuk evaluasi formatif misalnya review ahli

untuk memberikan input terhadap rancangan yang sedang
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kita buat. Pada tahap pengembangan, mungkin perlu uji

coba dari produk yang kita kembangkan atau mungkin perlu

evaluasi kelompok kecil dan lain-lain55.

5) Model Hanafin and Peck

Model Hannafin dan Peck ialah model desain pengajaran

yang terdiri daripada tiga fase yaitu fase Analisis keperluan, fase

desain, dan fase pengembangan dan implementasi (Hannafin &

Peck 1988). Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu

dijalankan dalam setiap fase. Model ini adalah model desain

pembelajaran berorientasi produk. Gambar di bawah ini

menunjukkan tiga fase utama dalam model Hannafin dan Peck

(1988). Fase pertama dari model Hannafin dan Peck adalah

analisis kebutuhan. Fase ini diperlukan untuk mengidentifikasi

kebutuhankebutuhan dalam mengembangkan suatu media

pembelajaran termasuklah di dalamnya tujuan dan objektif

media pembelajaran yang dibuat, pengetahuan dan kemahiran

yang diperlukan oleh kelompok sasaran, peralatan dan keperluan

media pembelajaran. Setelah semua keperluan diidentifikasi

Hannafin dan Peck menekankan untuk menjalankan penilaian

terhadap hasil itu sebelum meneruskan pembangunan ke fase

desain. Fasa yang kedua dari model Hannafin dan Peck adalah

fase desain. Di dalam fase ini informasi dari fase analisis

55 Ibid.
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dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi

tujuan pembuatan media pembelajaran. Hannafin dan Peck

menyatakan fase desain bertujuan untuk mengidentifikasikan

dan mendokumenkan kaedah yang paling baik untuk mencapai

tujuan pembuatan media tersebut56. Salah satu dokumen yang

dihasilkan dalam fase ini ialah dokumen story board yang

mengikut urutan aktivitas pengajaran berdasarkan keperluan

pelajaran dan objektif media pembelajaran seperti yang

diperoleh dalam fase analisis keperluan. Seperti halnya pada

fase pertama, penilaian perlu dijalankan dalam fase ini sebelum

dilanjutkan ke fase pengembangan dan implementasi. Fase

ketiga dari model Hannafin dan Peck adalah fase

pengembangan dan implementasi. Hannafin dan Peck

mengatakan aktivitas yang dilakukan pada fase ini ialah

penghasilan diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif

dan penilaian sumatif. Dokumen story board akan dijadikan

landasan bagi pembuatan diagram alir yang dapat membantu

proses pembuatan media pembelajaran. Untuk menilai

kelancaran media yang dihasilkan seperti kesinambungan link,

penilaian dan pengujian dilaksanakan pada fase ini. Hasil dari

proses penilaian dan pengujian ini akan digunakan dalam proses

penyesuaian untuk mencapai kualitas media yang dikehendaki.

56 Hannafin, M.J. & Peck, K.L. 1988. The design, development, and evaluation of

instructional software. New York: Mc Millan Publishing Company.



48

48

Model Hannafin dan Peck menekankan proses penilaian dan

pengulangan harus mengikutsertakan proses-proses pengujian

dan penilaian media pembelajaran yang melibatkan ketiga fase

secara berkesinambungan. Lebih lanjut Hannafin dan Peck

menyebutkan dua jenis penilaian yaitu penilaian formatif dan

penilaian sumatif. Penilaian formatif ialah penilaian yang

dilakukan sepanjang proses pengembangan media sedangkan

penilaian sumatif dilakukan setelah media telah selesai

dikembangkan.

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, permasalahan hanya difokuskan pada

penyelidikan tentang pengaruh budaya Madrasah terhadap akhlak siswa.

Sepanjang yang penulis ketahui belum ada studi khusus tentang

permasalahan tersebut. Namun, bukan berarti kajian tentang komptensi guru

dalam mendesain pembelajaran tidak ada sama sekali, hanya saja sisi kajian

atau bidang pembahasannya berbeda, tetapi masih dipandang mendekati

kajian yang sedang diteliti. Adapun beberapa tulisan atau penelitian yang

mendekati kajian dalam penelitian ini antara lain:

Pertama, tesis dengan judul pengaruh penerapan model desain

pembelajaran assure terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada

pembelajaran IPS di SMP Negeri 9 OKU, ditulis oleh anita tarmizi. Hasil
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penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model

desain pembelajaran assure terhadap hasil belajar.

Kedua, Jurnal Kandidat doktor pada Program Pascasarjana Universitas

Negeri Jakarta dengan judul kinerja dan kompetensi guru dalam pembelajaran

ditulis oleh Muh. Ilyas Ismail. Isinya tentang kinerja dan kompetensi guru

dalam pemmbelajaran.

Ketiga, Tesis dengan judul Pengembangan Desain “Pembelajaran

Berbasis Masalah” Untuk Mengembangkan Penalaran Matematika Siswa

Kelas VIII A SMP Negeri 3 Jember ditulis oleh Imam Wahyudi. Hasil

penelitiannya adalah keefektifan desain juga ditunjukkan dengan

berkembangnya penalaran matematika siswa melalui aktivitas (1) menyajikan

permasalahan matematika dalam bentuk kalimat matematika secara tertulis,

(2) mengajukan dugaan, dan (3) menarik kesimpulan. Rata-rata persentase

ketercapaian untuk aktivitas (1) menyajikan permasalahan matematika dalam

bentuk kalimat matematika secara tertulis adalah 84% (2) mengajukan

dugaan, adalah 95%, dan (3) menarik kesimpulan adalah 92% Secara

keseluruhan persentase keterlaksanaan penalaran matematika adalah 90,3%,

yang berarti mempunyai kriteria sangat baik. Disamping diukur melalui tes

penguasaan bahan ajar dan keterlaksanaan penalaran matematika siswa,

keefektifan desain ditunjukkan oleh persentase rata-rata observasi aktivitas

siswa. Aktivitas siswa mempunyai rata-rata ketercapaian 86,27%. Aktivitas

siswa secara keseluruhan mememuhi kriteria sangat baik.



50

50

Adapun persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan tinjuan

penelitian yang relevan adalah sama-sama membahas tentang kompetensi

guru dan pembelajaran. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang

peneliti lakukan hanya penelitian satu variabel dan fokus pada kemampuan

guru Pendidikan Agama Islam dalam pembelajaran.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah sesuatu yang harus dijelaskan melalui

indikator-indikator agar tidak terjadi penyimpangan, serta pemahaman

terhadap kerangka teoretis yang sudah dijelaskan. Dalam konsep operasional

ini dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang variabel-variabel yang akan

diteliti. Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dikutip dari

Nana Sudjana yang dijadikan indikator yaitu sebagai berikut:

1. Guru menguasai materi pelajaran Pendidikan Agama Islam

2. Guru mengajar menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa

3. Guru mengelola kelas dengan baik

4. Guru menggunakan media/sumber belajar

5. Guru dapat menyusun perangkat pembelajaran dengan yang sesuai

dengan kurikulum

6. Guru mengajar sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat

7. Guru menilai hasil belajar siswa

8. Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar

9. Guru mengenal dan menyelenggarakan administrasi Madrasah
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10. Guru melakukan observasi terhadap siswa ketika proses belajar mengajar

D. Asumsi Penelitian

Dengan memperhatikan uraian di atas maka asumsi pada penelitian ini

adalah kompetensi guru dalam pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri

Se-Kabupaten Indragiri Hulu.


