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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan sarana menyemai benih-benih (calon) ilmuwan,

maupun tenaga terampil terdidik, yang siap membangun masyarakat dan

bangsanya. Sadar dengan tugasnya, maka tugas sekolah menyediakan proses

pendidikan yang berkualitas, dengan harapan dapat menghasilkan lulusan

yang cerdas, trampil, dan berakhlak, serta mampu menghadapi tantangan

global. Terlebih lagi dalam konteks pendidikan Islam, sekolah merupakan

wahana strategis dalam mentransformasikan nilai-nilai agama Islam bagi

kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan agama

Islam harus diupayakan secara maksimal guna mencapai harapan tersebut.

Indikator suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat sumber daya

manusianya, dan indikator sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat

pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi sumber daya manusianya, maka

semakin tinggi tingkat pendidikannya, dan demikian pula sebaliknya. Oleh

sebab itu, keberhasilan indikator tersebut sangat ditentukan oleh kinerja guru.1

Kinerja guru dalam pembelajaran menjadi bagian terpenting dalam

mendukung terciptanya proses pendidikan secara efektif terutama dalam

membangun sikap disiplin dan mutu hasil belajar siswa.2 Supriadi (dalam

Supardi) menegaskan mutu pendidikan yang dinilai dari prestasi belajar sangat

1 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar; Landasan Konsep dan Implementasi,
(Bandung : Alpabeta, 2010), h. 60.

2 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 7.



2

ditentukan oleh guru, yaitu 34% pada negara sedang berkembang dan 36%

pada negara industri.3 Penegasan ini menandakan kinerja guru berkontribusi

pada peningkatan mutu pendidikan, bahkan di negara yang sudah maju

teknologi informasinya pun masih memerlukan peranan guru.

Dalam tataran mikro teknis, guru sebagai tenaga pendidik merupakan

pemimpin pendidikan, dia amat menetukan dalam proses pembelajaran di

kelas, dan peran kepemimpinan tersebut akan tercermin dari bagaimana guru

melaksanakan tugas dan perannya. Hal ini berarti kinerja guru merupakan

faktor yang amat menentukan bagi mutu pembelajaran/pendidikan yang akan

berimplikasi pada kualitas output pendidikan setelah menyelesaikan sekolah.4

Kinerja guru merupakan kemampuan dan keberhasilan guru dalam

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang ditunjukkan oleh dimensi: (1)

Kemampuan menyusun rencana pembelajaran dengan indikator:

merencanakan pengelolaan pembelajaran, merencanakan pengorganisasian

bahan pelajaran, merencanakan pengelolaan kelas, merencanakan penilaian

hasil belajar; (2) Kemampuan melaksanakan pembelajaran dengan indikator:

memulai pelajaran, mengelola pembelajaran, mengorganisasi pembelajaran,

melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, mengakhiri pembelajaran;

dan (3) Kemampuan melaksanakan hubungan antara pribadi dengan indikator:

mengembangkan sikap positif peserta didik, menampilkan kegairahan dalam

pembelajaran, mengelola interaksi perilaku dalam kelas; (4) Kemampuan

melaksanakan penilaian hasil belajar dengan indikator: merencanakan

3 Ibid.
4 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), h.

144.
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penilaian, melaksanakan penilaian, mengelola dan memeriksa hasil penilaian,

memanfaatkan hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian; (5) Kemampuan

melaksanakan program pengayaan dengan indikator: memberikan tugas,

memberikan bahan bacaan, dan tugas membantu guru; dan (6) Kemampuan

melaksanakan program remedial dengan indikator: memberikan bimbingan

khusus dan penyederhanaan.5 Dimensi-dimensi tersebut merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran.

Pembelajaran merupakan suatu proses sistemik yang meliputi banyak

komponen. Bukan hanya guru saja yang terlibat dalam proses itu, tetapi

komponen-komponen lain juga turut menghasilkan belajar yang bermutu.

Salah satu komponen dalam sistem pembelajaran yang turut mendukung

belajar siswa adalah sumber belajar. Menurut Mulyasa, dalam pembelajaran di

sekolah, untuk memperoleh yang optimal dituntut tidak hanya mengandalkan

terhadap apa yang ada di dalam kelas, tetapi harus mampu dan mau

menelusuri aneka ragam sumber belajar yang diperlukan. Guru dituntut tidak

hanya mendayagunakan sumber-sumber belajar yang ada di sekolah (apalagi

hanya membaca buku ajar) tetapi dituntut untuk mempelajari berbagai sumber

belajar, seperti majalah, surat kabar, dan internet. Hal ini penting agar apa

yang dipelajari sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat,

sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pola pikir peserta didik.6

Pendayagunaan sumber belajar memiliki arti yang sangat penting untuk;

(1) melengkapi, memelihara, dan memperkaya khazanah belajar, (2)

5 Supardi, Kinerja., h. 24 – 25.
6 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan

Menyenangkan, (Bandung : PT. Remaja RosdaKarya, 2009), h. 177.
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meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar yang sangat menguntungkan

baik bagi guru maupun peserta didik; dan (3) memungkinkan peserta didik

menggali berbagai konsep yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang

dipelajari sehingga menambah wawasan dan pemahaman yang senantiasa

aktual, serta mampu mengikuti berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat

dan lingkungannya.7

Sumber belajar merupakan faktor penting yang sangat menentukan

tinggi dan rendahnya kualitas hasil pembelajaran di sekolah. Kualitas

pembelajaran akan tinggi bila sumber belajar diberdayagunakan secara

maksimal baik oleh guru maupun oleh siswa. Sebaliknya, rendahnya kualitas

hasil pembelajaran dikarenakan belum diberdayagunakannya sumber belajar

secara maksimal.

Sumber belajar adalah sumber-sumber yang dapat dipergunakan secara

sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan siswa lainnya, untuk

memudahkan siswa belajar. Guru dapat memanfaatkan berbagai sumber

belajar yang tersedia di madrasah/sekolah atau di sekitar madrasah/sekolah,

baik sumber belajar yang dirancang secara khusus untuk kegiatan

pembelajaran (by design learning resources) maupun sumber belajar yang

tersedia secara alami dan tinggal dimanfaatkan (by-utilization learning

resources) dan sumber belajar dalam bentuk manusian (human learning

resources) dan sumber belajar nonmanusia ( non human learning resources).8

Sumber daya yang tersedia di sekolah yang dapat dimanfaatkan sebagai

7 Hamid Darmadi, Kemampuan., h. 74 – 75.
8 Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),

h. 193.
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sumber belajar antara lain: sumber daya manusia, yaitu guru, kepala sekolah,

dan tenaga kependidikan. Sedangkan secara fisik yang dapat dijadikan sebagai

sumber belajar di sekolah adalah perpustakaan, laboratorium, serta media

cetak (koran, majalah) dan media elektronik (internet, televisi). Sumber

belajar lainnya adalah iklim fisik dan psikologis yang ada di sekolah.9

Melalui pendayagunaan sumber belajar secara optimal oleh guru dan

siswa akan memperkaya khazanah belajar siswa dan dapat meningkatkan

aktivitas dan kreativitas belajar siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan

prestasi belajar siswa di sekolah.

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh

kegiatan belajar, sedangkan belajar pada hakekatnya merupakan usaha sadar

yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap kegiatan

belajar yang dilakukan peserta didik akan menghasilkan prestasi belajar,

berupa perubahan-perubahan perilaku, yang oleh Bloom dan kawan-kawan

dikelompokkan ke dalam kawasan kognitif, afektif dan psikomotor.10

Tinggi dan rendahnya prestasi belajar yang dicapai oleh siswa, tidak

serta-merta dikerenakan oleh usaha siswa saja. Tetapi, banyak komponen-

komponan yang melatarbelakangi pencapaian prestasi belajar tersebut. Abid

Makmun Syamsuddin (dalam Mulyasa) mengemukakan bahwa komponen-

komponen yang terlibat dalam pembelajaran, dan berpengaruh terhadap

prestasi belajar adalah: (1) masukan mentah (raw-input), menunjukkan

karakteristik individu yang mungkin dapat memudahkan atau justru

9 Ibid.
10 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung : PT. Rosda

Karya, 2013), h. 189.
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menghambat proses pembelajaran; (2) masukan instrumental, menunjukkan

pada kualifikasi serta kelengkapan sarana yang diperlukan, seperti guru,

metode, bahan atau sumber dan program; (3) masukkan lingkungan, yang

menunjukkan pada situasi, keadaan fisik dan suasana sekolah, serta hubungan

dengan pengajar dan teman.11

Dengan demikian dapat dipahami bahwa prestasi belajar mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi

merupakan hasil dari pengaruh berbagai faktor yang melatar belakanginya.

Kinerja guru dan pemanfaatan sumber belajar merupakan bagian dari faktor

instrumental yang turut menentukan keberhasilan belajar siswa. Maka, untuk

meningkatkan prestasi belajar, perlu didalami faktor-faktor yang

mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil penjajakan awal yang dilakukan pada siswa SMP

Swasta di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, terlihat kinerja guru bidang

studi Pendidikan agama Islam dalam melaksanakan pembelajaran dapat

dikatakan baik. Hal ini terlihat dari beberapa aktivitas guru dalam

melaksanakan tugas, seperti: (1) guru mempersiapkan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) sesuai dengan tujuan; (2) guru membuka pelajaran

dengan berdo’a bersama; (3) guru mengelola interaksi dengan siswa secara

timbal balik; (4) guru menggunakan media pembelajaran, seperti media

gambar dan peta ketika membahas masuknya Islam ke Indonesia; (5)  guru

mengelola suasana pembelajaran agar kondusif; (6) guru memberitahukan

11 Ibid., h. 191.
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hasil ulangan harian kepada siswa secara terbuka; (7) guru memberikan

bimbingan remedial untuk meningkatkan pemahaman siswa.12

Disamping itu pula, siswa siswi SMP Swasta tersebut juga

mendayagunakan sumber belajar pendidikan agama Islam yang ada di sekolah

maupun di sekitar sekolah, seperti: membaca buku teks pelajaran pendidikan

agama Islam, mendengarkan ceramah dari ustadj ketika acara peringatan hari

besar keagamaan, meminjam buku-buku tentang Islam di perpustakaan,

membaca al-Qur’an dan terjemahannya di mushola sekolah, mencari tugas

pelajaran di internet yang terdapat di sekolah dan membaca koran atau tabloit

Islam yang tersedia di sekolah.13

Namun, prestasi belajar siswa bidang studi pendidikan agama Islam

nampaknya masih rendah. Padahal guru pendidikan agama Islam sudah

melaksanakan kinerjanya dengan baik dan rata-rata siswa mendayagunakan

sumber belajar yang ada di sekolah. Fakta ini menunjukkan adanya masalah

pada siswa SMP Swasta di Kota Pekanbaru. Lebih jelas lagi masalah terlihat

dari gejala-gejala berikut ini:

1. Masih ada nilai hasil ulangan siswa bidang studi pendidikan agama Islam

yang tidak mencapai nilai KKM (Nilai standar KKM untuk bidang studi

pendidikan agama Islam sebesar 75).14

2. Masih ada siswa yang kesulitan mengerjakan soal-soal latihan/tes tertulis

yang diberikan guru pendidikan agama Islam.

12 Sumber, Wawancara: Bapak Suhardi, S.Pd (Ka. SMP YLPI) dan Ibu Meri Julianda,
S.Ag (Ka. SMP Muhammadiyah 2), Senin, 10 Oktober 2016.

13 Sumber, Wawancara: Firman, S.Pd.I (Ka. SMP Az-Zahra), Senin, 10 Oktober 2016.
14 Sumber Data, Wawancara, Ibu Uly Uliyata Ramber (Guru Agama SMP YLPI),  Bapak

Masngudi, S.Pd.I (Guru Agama SMP Muhammadiyah 2), Senin, 10 Oktober 2016.
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3. Masih ada siswa yang tidak mau bertanya ketika guru memberikan

kesempatan untuk bertanya tentang materi pelajaran.

4. Masih ada beberapa orang siswa yang mengikuti kegiatan remedial

(pengayaan) karena nilainya dibawah KKM.15

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin menelitinya lebih jauh

dengan judul: “Pengaruh Kinerja Guru dan Pendayagunaan Sumber

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi Pendidikan

Agama Islam di SMP Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka

perlu adanya penjelasan untuk mempertegas kata-kata atau istilah kunci yang

berkaitan dengan judul penelitian.

1. Kinerja guru

Kinerja guru adalah perilaku atau respon yang memberi hasil yang

mengacu kepada apa yang mereka kerjakan ketika dia menghadapi suatu

tugas. Kinerja tenaga pengajar menyangkut semua kegiatan atau

tingkahlaku yang dialami tenaga pengajar, jawaban yang mereka buat,

untuk memberi hasil atau tujuan.16 Sedangkan istilah “kinerja guru” dalam

penelitian ini adalah kemampuan guru dalam pelaksanaan tugas

pembelajaran pendidikan agama Islam yang menjadi tanggung jawabnya.

15 Sumber Data, Dokumen: Lembar Nilai Hasil Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama
Islam di SMP Muhammadiyah 2, Senin, 10 Oktober 2016.

16 Martinis Yamin dan Masiah, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta : Gaung Persada,
2010), h. 87.
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2. Pendayagunaan sumber belajar

Pendayagunaan sumber belajar adalah usaha melibatkan berbagai panca

indera dalam menggunakan sumber belajar sehingga mencapai hasil yang

optimal melalui proses yang efektif dan menyenangkan.17 Sumber belajar

adalah sesuatu yang berhubungan dengan usaha memperkaya pengalaman

belajar siswa (misalnya buku, brosur, majalah, surat kabar, poster, lembar

informasi lepas, naskah, peta foto, dan lingkungan sekitar).18 Sedangkan

yang dimaksud “pendayagunaan sumber belajar” dalam judul ini adalah

suatu aktivitas siswa untuk menggunakan sumber belajar agar

mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berguna bagi

kehidupan siswa.

3. Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.19 Sedangkan “prestasi

belajar” dalam penelitian ini adalah hasil yang dicapai siswa setelah

mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Hasil belajar

tersebut biasanya dijabarkan dalam bentuk nilai-nilai tertentu.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka masalah dalam

penelitian ini dapat identifikasi sebagai berikut:

17 E. Mulyasa, Menjadi Guru., h. 184.
18 Suyanto dan Asep Djihad, Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Profesional,

(Multisindo, 2012), h. 100.
19 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung : Alpabeta, 2012),

h. 123.
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1. Rendahnya prestasi belajar siswa bidang studi pendidikan agama Islam di

SMP Swasta Kota Pekanbaru.

2. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa pada

bidang studi pendidikan agama Islam.

3. Faktor kinerja guru turut mempengaruhi keberhasilan belajar siswa.

4. Perlunya dukungan dari sumber belajar dalam mengatasi rendahnya

prestasi belajar siswa pada bidang studi pendidikan agama Islam.

5. Adanya pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa bidang studi

pendidikan agama Islam di SMP Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota

Pekanbaru.

6. Adanya pengaruh pendayagunaan sumber belajar terhadap prestasi belajar

siswa bidang studi pendidikan agama Islam SMP Swasta Kecamatan Bukit

Raya Kota Pekanbaru.

7. Adanya pengaruh kinerja guru dan pendayagunaan sumber belajar secara

bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa bidang studi pendidikan

agama Islam di SMP Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

D. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang mengitari kajian ini, seperti yang

dikemukan dalam identifikasi masalah, dan untuk mengarahkan penelitian ini

sesuai dengan masalah yang dicari, maka perlu batasan masalah. Masalah

penelitian ini dibatasi pada: “Kinerja guru dan pendayagunaan sumber belajar

serta pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa bidang studi pendidikan

agama Islam di SMP Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”.
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E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana kinerja guru bidang studi pendidikan agama Islam di SMP

Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru?

2. Bagaimana pendayagunaan sumber belajar oleh siswa di SMP Swasta

Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru?

3. Bagaimana prestasi belajar siswa bidang studi pendidikan agama Islam di

SMP Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru?

4. Apakah ada pengaruh yang siginifikan kinerja guru terhadap prestasi

belajar siswa bidang studi pendidikan agama Islam di SMP Swasta

Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru?

5. Apakah ada pengaruh yang siginifikan pendayagunaan sumber belajar

terhadap prestasi belajar siswa bidang studi pendidikan agama Islam di

SMP Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru?

6. Apakah ada pengaruh yang siginifikan kinerja guru dan pendayagunaan

sumber belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa bidang

studi pendidikan agama Islam di SMP Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota

Pekanbaru?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja guru bidang studi pendidikan agama Islam di

SMP Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
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2. Untuk mengetahui pendayagunaan sumber belajar oleh siswa di SMP

Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

3. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa bidang studi pendidikan agama

Islam di SMP Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

4. Untuk mengetahui pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa

bidang studi pendidikan agama Islam di SMP Swasta Kecamatan Bukit

Raya Kota Pekanbaru.

5. Untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan sumber belajar terhadap

prestasi belajar siswa bidang studi pendidikan agama Islam di SMP Swasta

Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

6. Untuk mengetahui pengaruh kinerja guru dan pendayagunaan sumber

belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa bidang studi

pendidikan agama Islam di SMP Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota

Pekanbaru.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Secara Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan

memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan, khususnya

pendidikan agama Islam.

b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam

rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dan solusi

mengatasi masalah rendahnya prestasi belajar.
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2. Secara Praktis

a. Bagi guru, yaitu dapat digunakan sebagai masukan untuk

mengembangkan kualitas kinerja guru, pendayagunaan sumber belajar

dan meningkatan prestasi belajar siswa.

b. Bagi orang tua, yaitu dapat digunakan sebagai usaha untuk mengawasi

dan mengontrol belajar anak, sehingga orang tua dapat memberikan

perhatian pada proses belajar anak.

c. Bagi Siswa, yaitu sebagai bahan informasi tentang pendayagunaan

sumber belajar dan implikasinya pada prestasi belajar siswa.

d. Bagi Akademik, yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan

penelitian yang lebih komprehensif pada masa yang akan datang dan

dalam skala yang lebih luas.


