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BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Kinerja Guru

a. Pengertian Kinerja Guru

Dilihat dari kata kinerja berasal dari kata performance. Kata

”permomance” memberikan tiga arti, yaitu, pertama, ”prestasi” seperti

dalam konteks atau kalimat ”high performance car” atau ”mobil yang

sangat cepat”; kedua ”pertunjukkan” seperti dalam konteks kalimat

”folk dance performance” atau ”pertunjukkan tarian-tarian rakyat”;

ketiga ”pelaksanaan tugas” seperti dalam konteks atau kalimat ”in

performing his/her duties”.1

Kinerja menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Rusman)

sama halnya dengan prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian

kerja, hasil kerja dan unjuk kerja.2 August W. Smith mendefinisikan

Performance is output drive from processes, human or otherwise“

yakni: kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses.3

Dari definisi kinerja atau performance yang telah dikemukakan,

maka hakikan kinerja sebenarnya merupakan wujud perilaku yang

dihasil atau dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan wewenang

dan tanggung jawabnya.

1 Ruky dalam Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 45
2 Rusman, Model – Model Pembelajaran, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), h. 50.
3 Ibid.
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Dalam konteks guru, kinerja guru dimaknai sebagai perilaku

yang dihasilkan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai

pendidik dan pengajar ketika mengajar di depan kelas, sesuai dengan

kriteria tertentu. Kinerja seorang guru akan tampak pada situasi dan

kondisi kerja sehari-hari. Kinerja dapat dilihat dalam aspek kegiatan

dalam menjalankan tugas dan cara/kualifikasi dalam melaksanakan

kegiatan/tugas tersebut.4

Bagi Supardi, kinerja guru adalah suatu kondisi yang

menunjukkan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya

di sekolah serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang

ditampilkan guru dalam atau selama melakukan aktivitas

pembelajaran.5 Definisi ini menunjukkan bahwa kinerja guru sebagai

suatu bentuk kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.

Kinerja guru menurut Martinis Yamin dan Maisah, 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.6 Untuk mengetahui definisi kinerja dapat dilihat pada

tabel berikut ini:7

4 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010),  h.
175.

5 Supardi, Kinerja., h. 54.
6 Martinis Yamin dan Masiah, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta : Gaung Persada,

2010), h. 87.
7 Uhar Suharsaputra, Administrasi., h. 145.
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Tabel. II.1

Pendapat Para Pakar Tentang Pengertian Kinerja

No Pengertian Kinerja Pendapat

1.

2.

Performance diartikan sebagai hasil
pekerjaan atau pelaksanaan tugas pekerjaan.
Kinerja adalah proses kerja dari seorang
individu untuk mencapai hasil-hasil
tertentu.

Pariata Westra.et al.

Bateman

3.

4.

Prestasi kerja atau penampilan kerja
(Performance) diartikan sebagai ungkapan
kemampuan yang didasari oleh
pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan
motivasi dalam mengahasilkan sesuatu.
Performance is defined as the record of
outcome produced on specified job fungtion
or activity during a specific time priod.

Nanang Fattah

Bernardin dan
Russel

5. Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai
oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya.

A.Anwar Prabu
Mangkunegara.

Dari definisi kinerja atau performance pada tabel di atas dan bila

dihubungkan dengan guru, maka kinerja guru merupakan hasil kerja

yang dapat dicapai oleh guru di sekolah, sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawabnya, dalam rangka upaya mencapai tujuan sekolah.

Mengacu pada penjelasan di atas kinerja guru pendidikan agama

Islam dapat diartikan dengan hasil kerja yang dapat dicapai oleh

seorang guru pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan sesuai

dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan

pendidikan. Dengan kata lain, penampilan kerja guru yang dicapai

guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhannya.
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b. Pentingnya Kinerja Guru dalam Pembelajaran

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.8

Menurut Uhar Suharsaputra, seorang guru mau menerima sebuah

pekerjaan sebagai pendidik, jika ia mempersiapkan diri dengan

kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan

kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan yang

dituntut oleh organisasi (sekolah). Kemudian dalam menjalankan

perannya sebagai pendidik, kualitas kinerja mereka merupakan suatu

kontribusi penting yang dapat menentukan keberhasilan proses

pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, perhatian pada pengembangan

kinerja guru untuk terus meningkat dan ditingkatkan menjadi hal yang

amat mendesak, apalagi jika memperhatikan tuntunan masyarakat yang

terus meningkat berkaitan dengan kualitas pendidikan, hal ini tentu

saja akan berimplikasi pada makin perlunya peningkatan kualitas

kinerja guru.9

Senada dengan itu pula, dalam tataran mikro teknis, guru sebagai

tenaga pendidik merupakan pemimpin pendidikan, dia amat

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

9 Uhar Suharsaputra, Administrasi., h. 145.
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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.10

Simon dan Alexander telah merangkum lebih dari 10 hasil

penelitian di negara-negara berkembang, dan menunjukkan adanya

kunci penting dari peran guru yang berpengaruh terhadap peningkatan

prestasi belajar peserta didik, yaitu; jumlah waktu efektif yang

digunakan guru untuk melakukan pembelajaran di kelas, dan kualitas

kemampuan guru.11

Sejalan dengan itu, Husdarta (dalam Supardi) mengemukakan

bahwa kinerja guru dalam pembelajaran merupakan bagian terpenting

dalam mendukung terciptanya proses pendidikan secara efektif

terutama dalam membangun sikap disiplin dan mutu hasil belajar

siswa.12 Ini berarti guru sangat menentukan mutu pendidikan, berhasil

tidaknya proses pembelajaran dan tercapai tidaknya tujuan

pembelajaran sangat tergantung oleh kinerja guru.

Dengan demikian kinerja guru berperan penting dalam

keseluruhan pembelajaran. Berhasil tidaknya proses pembelajaran

10 Ibid., h. 144.
11 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan

Menyenangkan, (Bandung : PT. Remaja RosdaKarya, 2009), h. 13.
12 Supardi, Kinerja Guru., h. 54.
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pendidikan agama Islam atau tercapai tidaknya tujuan pembelajaran

pendidikan agama Islam sangat ditentukan oleh kinerja guru. Guru

yang memiliki kinerja tinggi akan mampu menciptakan dan mengelola

proses pembelajaran yang efektif dan efesien yang pada akhirnya

berdampak pada pencapaian prestasi belajar yang tinggi.

c. Kinerja Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam

Menurut Ahmad Tafsir, ahli-ahli pendidikan Islam-juga ahli

pedidikan barat-telah sepakat bahwa tugas guru ialah mendidik.

Mendidik adalah tugas yang amat luas. Mendidik itu sebagia dilakukan

dalam bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk memberikan dorongan,

memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan dan lain-lain.

Tugas itu dapat digambarkan sebagai berikut:13

P

Gambar. II.1    Ruang Lingkup Tugas Guru
(Ahmad Tafsir, 2005:78)

Berdasarkan gambar tersebut tugas guru tampaknya sangat luas

dan kompleks, namun tugas utamanya adalah mendidik anak didik ke

arah perkembangan yang optimal.

13 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, ( Bandung : PT.Rosda Karya,
2005), h. 78.

Pn
P 5

P1
P4

P3 P2

P   = Lingkaran pendidikan
P1 = Mendidik dangan cara mengajar
P2 = Mendidik dangan cara memberi dorongan
P3 = Mendidik dangan cara memberi contoh
P4 = Mendidik dangan cara memuji
P5 = Mendidik dangan cara membiasakan
Pn = Mendidik dangan cara lain-lain.
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Selanjutnya Muhaimin, merumuskan seorang guru atau pendidik

dengan beberapa istilah yang biasa disebut sebagai ustadz, mu’allim,

murabbiy, mursid, mudarris, dan mu’addib.14 Untuk mengetahui lebih

jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel. II.2

Karakteristik Tugas Pendidik dalam Pendidikan Islam

NO PENDIDIK KARAKTERISTIK DAN TUGAS

1. Ustadz Orang yang berkomitmen dengan
profesionalitas, melekat pada dirinya sikap
dedeikatif, komitmen terhadap mutu proses dan
hasil kerja, serta sikap continuous
improvement.

2. Mu’allim Orang yang menguasai ilmu  dan mampu
mengembangkannya serta menjelaskan
fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan
dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus
melakukan tranfers ilmu pengetahuan,
internalisasi, serta implementasi (amaliyah)

3. Murabbi Orang yang mendidik dan menyiapkan peserta
didik agar mampu berkreasi serta mampu
mengatur dan mampu memelihara hasil
kreasinya untuk tidak menimbulkan
malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam
sekitarnya.

4. Mursyid Orang yang mampu menjadi model atau sentral
identifikasi diri atau menjadi pusat panutan,
teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya.

5. Mudarris Orang yang memiliki kepekaan intelektual dan
informasi serta memperbarui pengetahuan dan
keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha
mencerdaskan peserta didiknya, memberantas
kebodohan mereka, serta melatih keterampilan
sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya.

6. Mu’addib Orang yang mampu menyiapkan peserta didik
untuk bertanggung jawab dalam membangun
peradaban yang berkualitas di masa depan.

14 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: di Sekolah,
Madrasah, dan Perguruan Tinggi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), h. 44.
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka istilah pendidik atau guru

dalam perspektif Islam memiliki karakteristik yang berbeda. Tetapi,

tugas utama guru adalah mendidik, membina dan membimbing peserta

didik mencapai perkembangan yang optimal.

Menurut Roetiyah N.K (dalam Djamarah), bahwa guru dalam

mendidik anak didik bertugas untuk:

1) Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian,

kecakapan, dan pengalaman-pengalaman;

2) Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai dengan cita-

cita dan dasar negara kita Pancasila;

3) Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai dengan

Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR No.

II tahun 1983;

4) Sebagai perantara dalam belajar;

5) Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik ke

arah kedewasaan, pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat

membentuk anak menurut sekehendaknya;

6) Guru sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat;

7) Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam segala hal,

tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dulu,

8) Guru sebagai administrator dan manajer;

9) Pekerjaan guru sebagai suatu profesi,

10) Guru sebagai perencana kurikulum;
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11) Guru sebagai pemimpin (guidance worker);

12) Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak.15

Mengacu pada penjelasan di atas maka tugas jabatan guru

tidaklah ringan. Oleh karenanya, tugas mendidik dan mengajar tidak

boleh dilakukan secara asal-asalan. Oleh karena itu, dibutuhkan sosok

guru yang memiliki kematangan emosional dan kemampuan

profesional yang tinggi sehingga kinerjanya benar-benar berkualitas.

Terkait dengan itu, Hamzah Yakub dalam bukunya Etika Kerja

Islami menegaskan bahwa:

Untuk menghasilkan produksi yang bermutu tinggi dengan penuh
tanggung jawab, maka disamping perlunya faktor-faktor produksi
menurut teori-teori ekonomi (alat, skill dan lain-lain), maka juga
harus didukung oleh pekerja yang berkualitas. Pekerja yang
berkualitas akan menghasilkan produksi yang berkualitas pula.
Sebaliknya pekerja yang tidak berkualitas menghasilkan produksi
yang tidak berkualitas pula. Oleh karena itu, betapa pentingnya
memperbaiki kualitas manusianya yang menjadi pelaku utama
terwujudnya suatu produksi. Pekerja yang berkualitas ialah,
pekerja yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, penuh
dedikasi dan tanggung jawab, sehat jasmani dan rohani serta
memiliki keterampilan (skill) dalam bidang yang digarapnya.16

Mengacu pada pendapat Hamzah Yakub dan bila dihubungkan

dengan kinerja guru, maka kualitas kinerja guru dalam pelaksanaan

tugas merupakan komponen utama (dari pada alat, sarana dan

prasarana). Guru yang berkualitas dalam pelaksanaan tugasnya akan

menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Sebaliknya, guru yang

tidak berkualitas dalam pelaksanaan tugasnya, maka hasil yang dicapai

15 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta :
PT.Rineke Cipta, 2010), h. 38.

16 Hamzah Ya’qub, Etos Kerja Islami, (Jakarta : Pedoman Ilmu, 2003), h. 96.
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juga tidak akan berkualitas. Di dalam konteks Islam, pekerja yang

berkualitas tidak hanya memiliki keterampilan tetapi juga beriman dan

bertakwa, berbudi luhur, penuh dedikasi dan tanggung jawab, sehat

jasmani dan rohani.

Kinerja atau unjuk kerja yang baik akan menghasilkan hasil yang

baik pula. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an dijelaskan:

           
Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan
keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak
kamu akan mengetahui.(QS. Az-Zumar [39] : 39).17

Ayat di atas bila dihubungkan dalam konteks kinerja atau unjuk

kerja menunjukkan bahwa seseorang harus bekerja sesuai dengan tugas

dan tanggung jawabnya. Di samping itu, seseorang harus bekerja

sesuai dengan bidang keahliannya, sebab bila tidak sesuai akan

mengalami hambatan. Sebagaimana firman Allah Swt.

            
       

Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu,
Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan
mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh
hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang
zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. (QS. Al-
An’am [6]: 135).18

17 Departemen Agama RI, Al Qur’an  Al Karim dan Terjemahannya, (Jakarta : PT. Sigma
Exanmedia Arkanleema, 2009), h. 457.

18 Ibid., h. 127
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Ayat di atas bila dihubungkan dengan konteks guru bahwa

seorang guru harus memiliki kinerja mengajar yang baik. Sebab tanpa

kinerja mengajar yang baik, maka hasilnya tidak akan maksimal.

Sehubungan dengan pentingnya keahlian tersebut Rasulullah Saw

bersabda:

اَعةَ  (راواه البجاري)إَِذا أُْسنَِد اْألَْمُر إِلَى َغْیِر أَْھلِِھ فَاْنتَِظْر السَّ

Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya,
maka tunggulah kehancuran. “ (HR. Bukhori ).19

Makna hadits tersebut bahwa suatu pekerjaan harus dikerjakan

oleh orang yang ahli di bidangnya (profesional). Bila tidak dikerjakan

oleh ahlinya (secara profesional), maka pekerjaan itu tidak akan

berhasil bahkan kemungkinan bisa gagal.

d. Indikator Kinerja Guru

Ukuran (indikator) kinerja guru terlihat dari rasa tanggung

jawabnya menjalankan amanah, profesi yang diembannya, rasa

tanggungjawab moral yang dipundaknya. Semua itu akan terlihat pada

kepatuhan dan loyalitasnya di dalam menjalankan tugas keguruannya

di dalam kelas dan tugas kependidikannya di luar kelas. Sikap ini akan

dibarengi pula dengan rasa tanggungjawabnya mempersiapkan segala

perlengkapan pengajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran.

Selain itu, guru juga sudah mempertimbangkan akan metodologi yang

akan digunakan, termasuk alat media pendidikan yang akan dipakai,

19 Zainuddin Hamidi, dkk, Terjemah Hadist Shahih Bukhari, (Jakarta : Widjaya, tt), Vol. I
– IV, h. 65.
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serta alat penilaian apa yang akan digunakan di dalam pelaksanaan

evaluasi.20

Selanjutnya menurut Mulyasa, kualitas guru dapat ditinjau dari

dua segi, yakni dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses

guru dikatakan berhasil apa bila mampu melibatkan sebagai besar

peserta didik secara aktif, baik fisik, mental, mapun sosial dalam

proses pembelajaran. Di samping itu, dapat dilihat dari gairah dan

semangat mengajarnya, serta adanya rasa percaya diri. Sedangkan dari

segi hasil, guru dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang

diberikan mampu mengubah perilaku sebagian besar peserta didik ke

arah penguasaan kompetensi dasar yang lebih baik.21

Di dalam Undang-undang Guru dan Dosen (UU RI No.14 Th.

2005) pasal 1 bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas

utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi perserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.22

Rumusan tersebut menunjukkan tugas utama guru adalah mendidik,

mengajar dan menilai siswa. Kinerja guru juga dinyatakan dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 20

(a) Tentang Guru dan Dosen, bahwa “Tugas Keprofesionalan Guru

20 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar..., h. 60 – 61.
21 E. Mulyasa, Menjadi Guru., h. 14.
22 Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No.14 Th. 2005) (Jakarta :  Sinar Grafika

2006), h. 2.
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yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran

yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.”23

Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap kinerja guru.

Georgia Departement of Education telah mengembangkan teacher

performance assessment instrument yang kemudian dimodifasikan

oleh Depdiknas menjadi Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG).

Alat penilaian ini menyoroti tiga aspek utama kemampuan guru, yaitu:

(a) Rencana pembelajaran (teaching plans and material) atau sekarang

disebut dengan renpen atau RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran);

(b) Prosedur pembelajaran (classroom procedure), dan hubungan

antarpribadi (interpersonal skill); (c) Penilaian pembelajaran.24

Sejalan dengan rumusan, kinerja guru sebagai kemampuan dan

keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang

ditunjukkan oleh dimensi:

1) Kemampuan menyusun rencana pembelajaran dengan indikator:

a) merencanakan pengelolaan pembelajaran;

b) merencanakan pengorganisasian bahan pelajaran;

c) merencanakan pengelolaan kelas;

d) merencanakan penilaian hasil belajar.

2) Kemampuan melaksanakan pembelajaran dengan indikator:

a) memulai pelajaran;

b) mengelola pembelajaran;

23 Ibid., h. 11.
24 Rusman, Model – Model Pembelajaran, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), h. 75.
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c) mengorganisasikan pembelajaran;

d) melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar;

e) mengakhiri pembelajaran.

3) Kemampuan melaksanakan hubungan antara pribadi, indikatornya:

a) mengembangkan sikap positif peserta didik;

b) menampilkan kegairahan dalam pembelajaran

c) mengelola interaksi perilaku dalam kelas.

4) Kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar dengan

indikator:

a) merencanakan penilaian;

b) melaksanakan penilaian;

c) mengelola dan memeriksa hasil penilaian;

d) memanfaatkan hasil penilaian;

e) melaporkan hasil penilaian.

5) Kemampuan melaksanakan program pengayaan dengan indikator:

a) memberikan tugas;

b) memberikan bahan bacaan;

c) tugas membantu guru.

6) Kemampuan melaksanakan program remedial dengan indikator:

a) memberikan bimbingan khusus dan

b) penyederhanaan.25

25 Supardi, Kinerja., h. 24 – 25.
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Dengan demikian kinerja guru termasuk juga guru honorer

mengandung enam dimensi, yakni: kemampuan menyusun rencana

pembelajaran, kemampuan melaksanakan pembelajaran, kemampuan

melaksanakan hubungan antara pribadi, kemampuan melaksanakan

penilaian hasil belajar, kemampuan melaksanakan program pengayaan,

dan kemampuan melaksanakan program remedial.

B. Suryosubroto merumuskan kinerja guru dalam proses belajar

mengajar sebagai berikut:

1) Merencanakan program belajar mengajar terdiri dari: Merencanakan

tujuan pembelajaran, merencanakan materi/bahan pelajaran,

perencanaan metode, dan perencanaan penilaian atau evaluasi.

2) Melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar terdiri dari:

Membuka pelajaran, menyampaikan materi pelajaran, menggunakan

metode, menggunakan media/alat pelajaran, mengajukan pertanya,

memberikan penguatan, interaksi belajar mengajar.

3) Menilai proses belajar mengajar terdiri dari: melaksanakan tes,

mengelola hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian,

melaksanakan program remedial/ perbaikan pengajaran.26

Dengan demikian kinerja guru dapat diukur dengan indikator-

indikator yang telah dikemukakan di atas. Namun, baik buruknya

ataupun tinggi rendahnya kinerja guru di sekolah sangat dipengaruhi

oleg berbagai faktor.

26 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,
2002),  h. 27 - 56.
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e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Menurut Gibson (dalam Uhar Suharsaputra), bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi performance/kinerja, yaitu: (1) Variabel

Individual, meliputi kemampuan dan ketrampilan, mental, fisik, latar

belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, demografis (umur, asal-

usul, jenis kelamin); (2) Variabel organisasional, meliputi sumber

daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, desain pekerjaan; dan (3)

Variabel psikologis, meliputi persepsi, kepribadian, belajar, motivasi.27

Variabel-variabel tersebut secara skematis dapat digambarkan

seperti gambar berikut ini.

Gambar. II.2

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Guru yang telah dimodifikasi
(Gibson ditulis kembali, Supardi : 2013)

27 Uhar Suharsaputra, Administrasi., h. 147 – 148.
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Sementara itu, menurut Hamid Darmadi, bahwa guru yang

memiliki kinerja tinggi akan bernafsu dan berusaha meningkatkan

kompetensinya, baik dalam kaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,

maupun penilaian pembelajaran, sehingga diperoleh hasil kerja yang

optimal. Sedikitnya terdapat sepuluh faktor yang dapat meningkatkan

kinerja guru, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Kesepuluh

faktor tersebut adalah: 28

a. Dorongan untuk bekerja

Seseorang akan melakukan atau bekerja untuk memenuhi

kebutuhan dan merealisasi keinginan yang menjadi cita-citanya.

Keinginan ini yang menjadi pendorong untuk bekerja.

b. Tanggung jawab terhadap tugas

Setiap guru memmiliki tanggung jawab terhadap sejumlah tugas

yang harus dilakukan sesuai dengan jabatannya. Berat ringannya

tugas guru akan mempengaruhi usaha-usahanya dalam bekerja

sesuai kemampuannya, serta berkaitan dengan kuantitas dan

kualitas tugas yang dipekerjakannya.

c. Minat terhadap tugas

Tugas-tugas yang dipekerjakan oleh seseorang guru mencerminkan

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan minat terhadap tugas

yang dibebankan kepadanya. Minat dan kemampuan terhadap

suatu pekerjaan berpengaruh terhadap moral kerja. Dalam hal ini

28 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar., h. 128 – 129.
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minat merupakan dorongan untuk memilih suatu objek atau tidak

memilih objek lainnya yang sejenis. Objek minat dapat berupa

benda, kegiatan, pekerjaan, yang diekpresikan dengan perasaan

suka atau tidak suka.

d. Penghargaan terhadap tugas

Penghargaan atas keberhasilan yang dicapai guru dalam bekerja

merupakan salah satu motivasi yang memacu dan mendorongnya

untuk bekerja dan berprestasi yang lebih baik.

e. Peluang untuk berkembang

Motivasi kerja yang tinggi antara lain ditandai oleh suatu kondisi

ketika seseorang memiliki kesempatan untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan, serta mempunyai kesempatan untuk

berkembang. Karena itu, motivasi kerja seseorang dapat dilihat dari

kesempatan yang bersangkutan untuk mengembangkan diri dalam

rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilannya bekerja.

f. Perhatian dari kepala sekolah

Perhatian kepala sekolah terhadap guru sangat penting untuk

meningkatkan profesionalisme serta kinerja guru. Perhatian kepala

sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru dapat dilakukan

melalui diskusi kelompok dan kunjungan kelas.

g. Hubungan interpersonal sesama guru

Hubungan interpersonal sesama guru di sekolah dapat

mempengaruhi kualitas kinerja guru, karena motivasi kerja dapat
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terbentuk dari interaksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya, di

samping hasil perubahan yang bersifat fisik, seperti suasana kerja,

dan kondisi fisik gedung sekolah.

h. MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) dan KKG

Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja

Guru (KKG) merupakan dua organisasi atas wadah yang dapat

meningkatkan profesional dan kinerja guru. Dalam MGMP dan

KKG, para guru bisa saling bertukar informasi karena ada yang

mengajaknya.

i. Kelompok diskusi terbimbing

Diskusi terbimbing dapat membuahkan hasil yang memuaskan,

dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja pada guru,

dengan demikian upaya ini dapat dikembangkan dengan cara

mencari modal-modal pembinaan yang efektif dan efisiensi untuk

mengembangkan profesionalisme guru.

j. Serta layanan perpustakaan.

Salah satu sarana peningkatan profesionlisme guru dalam

tersedianya buku sumber yang dapat menunjang kegiatan

pembelajaran dan pembentukan kompetensi guru. Pengadaan buku

pustaka perlu diarahkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

Di samping itu, layanan perpustakaan dapat memperkaya bahan-

bahan yang diperlukan guru dalam meningkatkan

profesionalismenya secara optimal.



33

Berangkat dari penjelasan di atas, maka terdapat sepuluh faktor yang

mempengaruhi upaya guru dalam meningkatkan kemampuannya untuk

menjadi guru profesional. Sepuluh tersebut dapat dikelompokkan menjadi

dua faktor, yakni:

a. Faktor Internal, yaitu dalam diri guru seperti, dorongan untuk bekerja,

tanggung jawab terhadap tugas, dan minat terhadap tugas.

b. Faktor Eksternal, yaitu yang ada diluar diri guru seperti : penghargaan

terhadap tugas, peluang untuk berkembang, perhatian dari kepala

sekolah, hubungan interpersonal sesama guru, MGMP (musyawarah

guru mata pelajaran) dan KKG, kelompok diskusi terbimbing, serta

layanan perpustakaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut faktor-faktor mempengaruhi kinerja

guru setidaknya ada beberapa faktor yang dapat dikemukan antara lain :

(1) Faktor internal guru, yakni usaha dari dalam diri guru itu sendiri,

seperti; sikap guru terhadap tugas mengajar dan motivasi guru dalam

bekerja; dan (2) Faktor eksternal guru, dari luar diri guru itu sendiri,

seperti; Status guru, Imbalan kerja ( gaji ) guru, perhatian kepala sekolah

dan Sarana dan prasaran di sekolah.

2. Pendayagunaan Sumber Belajar

a. Pengertian Pendayagunaan Sumber Belajar

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, “pendayagunaan

memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan

manfaat; pengusahaan (tenaga dsb) agar mampu menjalankan tugas
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dengan tepat dan baik.29 Sedangkan dalam Oxford Dictionary

pendayagunaan atau utility diartikan dengan “usefull, especially

through being able to perform several functions (Berguna, terutama

melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi).30 Kemudian

menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai

pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.31

Istilah pendayagunaan hampir sama dengan kata pemanfaatan

yang berarti proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan.32 Ini berarti

pemanfaatan mengandung makna sebagai proses untuk menggunakan

sesuatu hal. Pendayagunaan berarti suatu aktivitas menggunakan suatu

benda atau situasi untuk tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disintesakan bahwa

pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau

manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala

sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan

untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya

yang dimiliki secara optimal.

Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang

dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang

29 Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Realita Publisher, 2006), h.
173.

30Oxford Dictionary, (online) http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/
utility?searchDictCode=all diunduh 5 Desember 2016.

31 Nurhattati Fuad, Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat, (Jakarta : FIP PRESS,
2012), h. 82.

32 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), h. 276.
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diperlukan.33 Menurut Ramayulis, yang dimaksud dengan sumber

belajar ialah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat di

mana bahan pelajaran terdapat atau asal atau belajar seseorang.

Sumber belajar merupakan suatu bahan untuk menambah ilmu

pengetahuan yang mengandung hal-hal baru, sebab pada hakekatnya

belajar adalah mendapatkan hal-hal baru.34

Edgar Dale berpendapat yang disebut sumber belajar itu

pengalaman.35 Sementara itu, Ahmad Rohani merumuskan, sumber

belajar (learning resources) adalah segala macam sumber yang ada di

luar diri peserta didik dan yang memudahkan terjadinya proses

belajar.36 Menurut Wina Sanjaya, sumber belajar adalah segala sesuatu

yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan

pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.37

Selajutnya untuk memahami definisi sumber belajar secara luas

dan secara sempit dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan Nana

Sudjana sebagai dikutip Ali Mudhofir,  sumber belajar adalah alat atau

barang yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran,

baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau

keseluruhan. Secara sempit pengertian dari sumber belajar adalah buku

33 E. Mulyasa, Menjadi Guru., h. 177.
34 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2011), Edisi Revisi, h. 213.
35 Edgar Dale dalam Ahmad Rohani HM, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta : Rineke

Cipta, 2004), h. 162.
36 Ibid., h. 161.
37 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,

(Jakarta : Kencana, 2011), h. 174.
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dan media pembelajaran, sedangkan secara luas sebagaimana pendapat

Eggar Dale menyatakan pengalaman merupakan sumber belajar.38

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa

pendayagunaan sumber belajar adalah suatu usaha dengan

mengerahkan segenap panca indera untuk mendatangkan hasil atau

memperkaya pengalaman belajar siswa dengan memanfaatkan sumber

belajar yang tersedia di sekolah maupun sumber-sumber belajar

lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukan Mulyasa bahwa:

Hal yang perlu ditekankan sehubungan dengan pendayagunaan
sumber belajar tersebut adalah pendayagunaan sumber belajar
hendaknya lebih ditekankan pada usaha melibatkan berbagai
panca indera dalam pembelajaran, sehingga mencapai hasil yang
optimal melalui proses yang efektif dan menyenangkan.39

Dengan demikian pendayagunaan sumber belajar berarti suatu

usaha menggunakan segala apa (daya, lingkungan, pengalaman) yang

dapat digunakan dan mendukung proses kegiatan pembelajaran secara

lebih efektif dan memudahkan pencapaian tujuan pembelajran. Oleh

karena itu, sumber belajar sangat penting diberdayagunakan secara

maksimal dalam rangka mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan

pembentukan sikap tertentu.

b. Pentingnya Pendayagunaan Sumber Belajar

Pendayagunaan sumber belajar dalam pembelajaran memiliki arti

yang sangat penting, selain melengkapi, memelihara, dan memperkaya

khasanah belajar, sumber belajar juga dapat meningkatkan aktivitas

38 Ali Mudhofir dan Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif; Teori
Kepraktik, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 193.

39 E. Mulyasa, Menjadi Guru., h. 184.
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dan kreativitas peserta didik, yang sangat menguntungkan baik bagi

guru maupun bagi peserta didik. Pendayagunaan sumber belajar secara

maksimal, memberikan kemungkinan untuk menggali berbagai jenis

ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang kajian, sehingga

pembelajaran senantiasa ”up to date”, dan mampu mengikuti akselerasi

teknologi dan seni dalam masyarakat yang mengglobal.40

Menurut Wina Sanjaya dalam pengajaran tradisional, guru sering

hanya menetapkan buku sebagai sumber belajar. Itu pun biasanya

hanya terbatas dari satu buku tertentu saja. Dalam proses pembelajaran

yang dianggap modern sesuai tuntutan standar proses pendidikan dan

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

khususnya teknologi informasi, maka sebaiknya guru memanfaatkan

sumber-sumber lain selain buku. Hal ini penting sebab penggunaan

salah satu sumber tertentu saja, akan membuat pengetahuan siswa

terbatas dari satu sumber yang ditetapkan itu.41

Hal senada juga diungkapkan Mulyasa, derasnya arus informasi

yang berkembang di masyarakat menuntut setiap orang untuk bekerja

keras agar dapat mengikuti dan memahaminya, kalau tidak bisa

ketinggalan jaman. Demikian halnya 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

40 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung : PT. Rosda
Karya, 2013), h. 71.

41 Wina Sanjaya, Strategi., h. 175.
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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.42

Sejalan dengan pendapat tersebut, Zainuddin, HRL, dkk (dalam

Ramayulis) memaparkan fungsi sumber belajar secara rinci sebagai

berikut:

1) Meningkatkan produktivitas pendidikan, dengan jalan: (a)

mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan

waktu secara lebih; dan (b) mengurangi beban guru dalam

menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan

mengembangkan gairah belajar peserta didik.

2) Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih

individual dengan jalan: (a) mengurangi kontrol guru yang kaku

dan tradisional; dan (b) memberikan kesempatan bagi peserta didik

untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya.

3) Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran dengan

jalan: (a) perencanaan program pendidikan yang lebih sistematis;

dan (b) pengembangan bahan pengajaran yang diladasi oleh

penelitian.

42 E. Mulyasa, Menjadi Guru., (Bandung : PT. Remaja RosdaKarya, 2009), h. 177.
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4) Lebih memantapkan pengajaran dengan jalan: (a) meningkatkan

kemampuan manusia dengan berbagai media komunikasi; dan (b)

penyajian informasi dan data secara lebih konkrit.

5) Memungkinkan belajar secara seketika, karena dapat: (a)

mengurangi jurang pemisah antara pelajaran yang bersifat verbal

dan abstrak dengan realitas yang bersifat konkrit; dan (b)

memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas, terutama

dengan adanya media masam, dengan jalan pemanfaatan bersama

secara lebih luas tenaga ataupun kejadian langka; penyajian

informasi yang mampu menembus batas geografis.43

Pada hakekatnya tidak ada satu sumber belajar pun yang dapat

memenuhi segala macam keperluan. Oleh karena itu berbicara sumber

belajar perlu dipandang dalam arti luas, jamak dan beraneka ragam.

Dalam pemilihan suatu sumber belajar, yang pertama kali harus

diperhatikan adalah kesesuaiannya dengan tujuan yang ingin dicapai

dalam pembelajaran. Dengan kata lain bahwa sumber belajar tersebut

dipilih dan digunakan dalam pembelajaran hanya apabila sesuai dan

menunjang tercapainya tujuan, disamping factor-faktor lainnya. Secara

umum kegunaan sumber belajar dapat dikemukkan sebagai berikut :

1) Merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap

proses pembelajaran yang ditempuh. Disini sumber belajar

merupakan peta dasar yang perlu dijaga secara umum agar

43 Ramayulis, Ilmu Pendidikan., h. 217 – 218.
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wawasan pembelajaran yang dikembangkan dapat dipahami lebih

awal.

2) Sebagai pemandu materi pembelajaran yang dipelajari, dan

langkah-langkah orerasional untuk menelusuri secara lebih teliti

materi dasar secara tuntas.

3) Memberikan berbagai macam ilustrasi dan contoh yang berkaitan

dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar.

4) Memberikan petunjuk dan deskripsi tentang hubungan antara apa

yang dikembangkan dalam pembelajaran, dengan ilmu pengetahuan

lainnya.

5) Menginformasikan sejumlah penemuan baru yang pernah diperoleh

orang lain sehubungan dengan pembelajaran yang dikembangkan.

6) Menunjukkan berbagai permasalahan yang timbul sebagai

konsekuensi logis dari pembelajaran yang dikembangkan, yang

menuntut adanya kemampuan pemecahan dari para guru dan

peserta didik.44

Sedangkan dari nilai segi kegunaan untuk mencapai tujuan

pemgajaran, maka guru perlu memahami jenis-jenis sumber belajar

yang dibutuhkan bagi pengajaran, misalnya:

1) Penggunaan sumber belajar dalam rangka memotivasi, khususnya

untuk meningkatkan motivasi peserta didik yang rendah

semangatnya belajar dan sebagainya.

44 E. Mulyasa, Menjadi Guru., h. 182 – 183.
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2) Penggunaan sumber belajar dalam rangka pencapaian tujuan

pengajaran: menjadi daya dukung kegiatan pembelajaran. Misalnya

dengan cara memperluas atau memperjelas pelajaran dengan suatu

sumber belajar yang relevan.

3) Penggunaan sumber belajar program mendukung pembelajaran

yang melibatkan aktivitas penyelidikan, misanya sumber yang

dapat diobservasi, dianalisis, diidentifikasi, di data dan sebagainya.

4) Penggunaan sumber belajar yang dapat membantu memecahkan

suatu masalah.

5) Penggunaan sumber belajar untuk mendukung pembelajaran

presentase, misalnya penggunaat alat, pendekatan dan metode,

strategi pembelajaran dan sebagainya.45

Mengacu pada penjelasan di atas menunjukkan pendayagunaan

sumber belajar sangat penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa,

pendayagunaan sumber belajar akan berimplikasi pada pencapaian

kompetensi siswa dalam segala aspek, baik aspek kognitifnya

(pengetahuan/pemahaman), aspek psikomotor (keterampilan) dan

aspek afektif (pembentukan sikap). Implikasi lain pendayagunaan

sumber belajar, terjadinya peningkatan prestasi belajar siswa. Bagi

guru, pendayagunaan sumber belajar berimplikasi pada proses

pembelajaran yang akan memudahkan siswa untuk menguasai konsep-

konsep maupun fakta-fakta yang terjadi.

45 Ahmad Rohani, Pengelolaan., h. 167.
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c. Klasifikasi Sumber Belajar

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa

sumber belajar itu pengalaman. Edgar Dale mengklasifikasikan

pengalaman yang didapat dari sumber belajar menurut jejang tertenti

yang berbentuk Cone of experience atau kerucut pengalaman yang

disusun dari konkrit sampai yang abstrak yang tercantum dalam Audio

Visual Methods in Teaching. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada

gambar berikut ini.

Keterangan:

1 = pengalaman langsung dan bertujuan (Direct puspose full
experiences)

2 = pengalaman tiruan (Contrived experiences)
3 = pengalaman dramatisasi (Dramatization experiences)
4 = pengalaman percontohan (Demontration experiences)

11
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Gambar II.3

Cone Of Experience (Kerucut Pengalaman)
dari Edgar Dale
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5 = pengalaman darmawisata (Field trips experiences)
6 = pengalaman pameran dan museum (Exhibition experiences)
7 = pengalaman televisi (Television experiences)
8 = pengalaman bergambar hidup (film) (Movie pictures

experiences)
9 = pengalaman tetap, rekaman, dan radion (Recording, radio, still

pictures experiences)
10 = pengalaman lambang visual (Visual symbol experiences)
11 = pengalaman lambang kata (Verbal symbol experiences).46

Edgar Dale mengatakan bahwa, peserta didik dapat belajar

dengan:

1) mengalami secara langsung, dengan melakukannya atau berbuat

(No. 1 sampai dengan 5).

2) mengamati orang lain melakukannya (No. 6 sampai 9)

3) membaca (No. 10 sampai dengan 11).

Berdasarkan gambar kerucut pengalaman tersebut dapat

diketahui bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengalaman

langsung dan pengalaman tidak langsung. Semakin langsung objek

yang dipelajari, maka semakin konkret (nyata) pengetahuan diperoleh.

Semakin tidak langsung pengetahuan yang dipeeroleh, maka semakin

abstrak pengetahuan siswa.

Kemudian di dalam pendidikan agama Islam, sumber belajar

terdiri dari dua macam, yakni sumber pokok dan sumber tambahan.

Sumber pokok pembelajaran pendidikan agama Islam adalah al-Qur’an

dan hadis. Pada masa awal pertumbuhan Islam, Nabi Muhammad Saw

telah menjadikan al-Qur’an sebagai sumber belajar pendidikan agama

46 Ahmad Rohani, Pengelolaan., h. 163
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Islam disamping Sunnah beliau sendiri (hadis).47 Kedudukan al-Qur’an

sebagai sumber belajar yang paling utama dijelaskan oleh Allah dalam

al-Qur’an:

              
     

dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini,
melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa
yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat
bagi kaum yang beriman (QS. An-Nahl : 64). 48

Ayat ini menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad Saw

sumber pokok dan utama yang dijadikan sumber atau rujukan

pendidikan pada masa itu ialah al-Qur’an.

Sedangkan sumber tambahan, yakni meliputi manusia sumber

(orang, masyarakat), bahan pengajaran, situasi belajar, mass media,

alat dan perlengkapan belajar, aktivitas (teknik), alam lingkungan,

perpustakaan.49

d. Indikator Pemanfaatan Sumber Belajar

Dari berbagai sumber belajar yang ada dan mungkin

didayagunakan. Dalam pembelajaran sedikitnya dapat dikelompokkan

sebagai berikut:

47 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), Edisi
Revisi, h. 141.

48 Departemen Agama RI, Al Qur’an  Al Karim dan Terjemahannya, (Jakarta : PT. Sigma
Exanmedia Arkanleema, 2009), h. 167.

49 Ramayulis, Metodologi., h. 142 – 144.
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1) Manusia (people), yaitu orang yang menyampaikan pesan

pengajaran secara langsung; seperti guru, konselor, administrator,

yang diniati secara khusus dan disengaja untuk kepentingan belajar

(by design). Disamping itu. Ada pula orang yang tidak diniati

untuk kepentingan pembelajaran tetapi memiliki suatu keahlian

yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran, misalnya

penyuluh kesehatan, polisi, pemimpin perusahaan,dan pengurus

koperasi. Orang-orang tersebut tidak diniati, tetapi sewaktu-waktu

bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran (learnig

resources by utilization).

2) Bahan (material), yaitu sesuatu yang mengandung pesan

pembelajaran; baik yang diniati secara khusus seperti film

pendidikan, peta, grafik, buku paket,dan sebagainya, yang biasanya

disebut media pengajaran (instructional media), maupun bahan

yang bersifat umum; seperti film dokumentasi Pemilu Presiden

bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran.

3) Lingkungan (setting), yaitu ruang dan tempat ketika sumber-

sumber dapat berinteraksi dengan para peserta didik. Ruang dan

tempat yang diniati secara sengaja untuk kepentingan , misalnya

ruang perpustakaan, ruang kelas, laboratorium, dan ruang mikro

teaching. Disamping itu ada pula ruang dan tempat yang tidak

diniati untik kepentingan belajar, namun bisa dimanfaatkan;
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misalnya museum kebun binatang, kebun raya, candi, dan tempat-

tempat beribadat.

4) Alat peralatan (tools and equipment), yaitu sumber belajar untuk

produksi dan memainkan sumber-sumber lain.Alat dan peralatan

untuk produksi misalnya kamera untuk produksi foto, dan tape

recorder untuk rekaman. Sedang alat dan peralatan yang digunakan

untuk memainkan sumber lain, misalnya proyektor film, pesawat

tv, dan pesawat radio.

5) Aktivitas (activities), yaitu sumber belajar yang merupakan

kombinasi antara suatu teknik dengan sumber lain untuk

memudahkan (facilitates) belajar, misalnya pembelajaran

berprograma merupakan kombinasi antara teknik penyajian bahan

dengan buku; contoh lainnya seperti simulasi dan karyawisata.50

Peran guru sebagai sumber belajar, merupakan peran yang sangat

penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan

penguasaan materi pembelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya

seorang guru hanya dari penguasaan materi pelajaran. Jika guru tidak

memahami materi yang diajarkan akan jelas kelihatan dari gaya atau

cara mengajarkannya yang cenderung monoton, lebih sering duduk,

suaranya lemah, tidak berani kontak mata dengan siswa dan lain

sebagainya. Hal ini dapat menghilangkan rasa percaya siswa terhadap

guru tersebut, dan dampak yang paling merugikan adalah akan

50 E. Mulyasa, Menjadi Guru., h. 178 – 179.
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hilangnya minat dan antusiasme siswa untuk mempelajari materi

tersebut. Oleh karena itu guru harus mempersiapkan materi pelajaran

sebelum mangajarkannya di depan kelas, ini dalah salah satu manfaat

dari RPP dan Silabus. Menambah referensi yang berkaitan dengan

mata pelajaran yang diajarkannya.51

Menurut Supardi, 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), sumber belajar dalam bentuk manusia (human learning

resources) dan sumber belajar nonmanusia (non human learning

resources).52

Sumber daya yang tersedia di sekolah yang dapat dimanfaatkan

sebagai 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

51 Fatimah Depi S. Harahap, Profesionalisme Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan.
Al- Fikra, Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol 10 Nomor 1 2011, h. 169 – 170.

52 Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),
h. 193.
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(internet, televisi). Sumber belajar lainnya adalah iklim fisik dan

psikologis yang ada di sekolah.53

Mengacu pada penjelasan di atas indikator pendayagunaan

sumber belajar terbagi menjadi 3 macam, yakni:

1) Pendayagunaan sumber belajar yang dirancang secara khusus

untuk kegiatan pembelajaran (by design learning resources), dan

sumber belajar yang tersedia secara alami tinggal dimanfaatkan

(by-utilization learning resources), yang meliputi:

a) Membaca buku teks pelajaran pendidikan agama Islam

b) Membaca buku-buku tentang agama Islam di perpustakaan

c) Membaca al-Qur’an dan terjemahaannya di mushola sekolah

d) Membaca koran/majalah di perpustakaan

2) Pendayagunaan sumber belajar manusia (human learning

resources) yang meliputi:

a) Bertanya pada guru bidang studi pendidikan agama Islam.

b) Wawancara dengan kepala sekolah

c) Mencari informasi dari ustadj/ustadjah (guru ngaji)

d) Mengali informasi dari masyarakat

3) Pendayagunaan sumber belajar nonmanusia ( non human learning

resources) yang meliputi:

a) Mengamati kehidupan keagamaan di lingkungan sekitar

b) Belajar dari lingkungan pergaulan masyarakat.

53 Ibid.
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3. Prestasi Belajar

a. Pengertian Prestasi Belajar

Istilah prestasi belajar adalah apa yang telah dicapai oleh siswa

setelah melakukan kegiatan belajar dan tentang apa yang telah dicapai

oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar, ada juga yang

menyebutnya hasil belajar.54 Nana Sudjana mengemukakan hasil

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya.55 Rusman mendefinisikan hasil

belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.56

Menurut Dimyati dan Mudjiono, hasil belajar merupakan suatu

puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut terjadi terutama berkat

evaluasi guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan

dampak pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan

siswa.57 Semua hasil belajar merupakan bahan yang berharga bagi guru

dan siswa. Bagi guru, hasil belajar siswa di kelasnya berguna untuk

melakukan perbaikan tindak mengajar dan evaluasi. Bagi siswa, hasil

belajar tersebut berguna untuk memperbaiki cara-cara belajarnya untuk

selanjutnya.58

54 Tohirin, Psikologi Belajar Pendidikan Agama Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005,
h. 118.

55 Nana Sudjana, Penilian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2014), h. 22.

56 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung : Alpabeta, 2012),
h. 123.

57 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h.
20.

58 Ibid., h. 256 – 257.
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Berdasarkan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa hakikat

prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh siswa dalam bentuk kesan-

kesan atau pengalaman-pengalaman yang didapat dari proses belajar.

Kesan-kesan atau pengalaman yang dimaksud meliputi pengetahuan

(kognitif), keterampilan (psikomotor) dan sikap (afektif). Prestasi

belajar pendidikan agama Islam dapat didefinisikan sebagai hasil usaha

bekerja atau belajar yang menunjukan ukuran kecakapan yang dicapai

siswa berupa nilai-nilai dengan ukuran tertentu.

b. Makna Belajar

Menurut Gagne sebagaimana ditulis Ratna Wilis Dahar, belajar

dapat didefinisikan suatu pores di mana suatu organisasi berubah

perilakunya sebagai akibat pengalaman.59 Ada beberapa definisi

tentang belajar, antara lain sebagai berikut :

1) Cronbach memberikan definisi : learning is shown by a change in

behavior as result of experince.

2) Harold Spear memberikan batasan : Learning is to observe, to

read, to imitate, to try something them selve, to listen, to follow

direction.

3) Geoch, mengatakan : Learning is change in performance as a

result of practice.60

59 Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran (Jakarta : Erlangga, 2011), h.
2.

60 Sardiman  AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rajawali Pers,
2007), h. 20.
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Bertolak pada definisi di atas bahwa belajar ialah suatu suatu

proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu

perubahan tingkahlaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

dari pengalaman individu itu sendiri. Kata kunci dari belajar ialah

“perubahan perilaku atau change in behavior.”

Perubahan tingkah laku yang termasuk ke dalam ciri-ciri belajar,

meliputi:

1) Perubahan terjadi secara sadar. Ini berarti, individu yang belajar

akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya

individu merasakan terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya.

2) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Sebagai hasil

belajar, perubahan ya ng terjadi dalam diri individu terus menerus

dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan

perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun

proses belajar berikutnya.

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam

perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan

tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya.

4) Perubahan belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang

bersifat sementara (temporer) yang terjadi hanya untuk beberapa

saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, menangis dan

sebagainya tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam

pengertian belajar. Perubahan yang terjadi karena proses belajar



52

bersifat menetap atau permanen, ini berarti tingkah laku yang

terjadi setelah belajar akan bersifat menetap.

5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti

tingkahlaku yang terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai.

Peruabahan yang terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-

benar disadari.

6) Perubahan mencakup aspek tingkah laku. Perubahan yang

diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi

perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar

sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami peruabahan tingkah

laku secara keseluruhan dalam sikap kebiasaan, keterampilan,

pengetahuan dan sebagainya.61

Dengan demikian ada enam yang menjadi ciri dari proses belajar.

Oleh karenanya, belajar merupakan aktivitas penting bagi kehidupan

manusia dan setiap belajar yang dilakukan oleh setiap individu

memiliki fungsi.

Di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pasal 3 dinyatakan bahwa fungsi Pendidikan

adalah: “Untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak

serta beradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa.”62 Sedangkan tujuan belajar sebagaimana yang

dirumuskan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

61 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineke Cipta, 2011), h. 15 – 16.
62 Undang–undang N0. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 3, (Jakarta : Fokusmedia,

2009), h. 6.
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Pendidikan Nasional pasal 3 bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah

“untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”63

Rumusan di atas mengandung makna bahwa fungsi dan tujuan

belajar ada hakekatnya adalah untuk mengembangkan segenap potensi

siswa agar memiliki pengetahuan (kognitif), cakap kreatif (psikomotor)

dan beriman, bertaqwa serta berakhlaq mulia (apektif). Selanjutnya

dalam al-Qur’an, fungsi belajar juga dijelaskan surat At Taubah,122 :

       
              

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka
tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya
apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu
dapat menjaga dirinya..

Ayat tersebut menganjurkan bahwa harus ada segolongan orang

yang memperdalam pengetahuan (belajar) agar nantinya dapat

memberikan pelajaran dan membangun bangsanya menjadi lebih baik.

Selanjutnya dalam belajar terdapat beberapa unsur penting.

Cronbach (dalam Sutikno Sobry) mengemukakan adanya tujuan unsur

utama dalam proses belajar, yaitu:

63 Ibid.
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1) Tujuan. Belajar dimulai karena ada tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan ini muncul untuk memenuhi suatu kebutuhan.

2) Kesiapan. Untuk dapat melakukan perbautan belajar dengan baik

anak atau individu perlu memiliki kesiapan, baik kesiapan fisik dan

psikis, kesiapan yang berupa kematangan, maupun penguasaan

pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang mendasarinya.

3) Situasi. Kegiatan belajar berlangsung dalam situasi belajar. Dalam

situasi belajar ini terlihat tempat, lingkungan sekitar, alat dan bahan

yang dipelajari, orang-orang yang turut bersangkutan dalam

kegiatan belajar serta kondisi siswa yang belajar.

4) Interprestasi. Dalam menghadapi situasi, individu mengadakan

interprestasi, yaitu melihat hubungan diantara komponen-

komponen  situasi belajar, melihat makna dari hubungan tersebut

dan menghubungkannya dengan kemungkinan pencapaian tujuan.

5) Respons. Berpegang kepada hasil dari interprestasi apakah individu

mungkin atau tidak mungkin mencapai tujuan yang diharapkan,

maka ia memberikan respon.

6) Konsekuensi. Setiap usaha akan membawa hasil, akibat atau

konsekuensi entah itu keberhasilan atau pun kegagalan.

7) Reaksi terhadap kegagalan. Selain keberhasilan, kemungkinan lain

yang diperoleh siswa dalam belajar adalah kegagalan. Peristiwa ini

akan menimbulkan perasaan sedih dan kecewa. Reaksi siswa

terhadap kegagalan dalam belajar bisa bermacam-macam.
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Kegagalan bisa menurunkan semangat, dan memperkecil usaha-

usaha belajar selanjutnya, tetapi bisa juga sebaliknya, kegagalan

membangkitkan semangat yang berlipat ganda untuk menebus dan

menutupi kegagalan tersebut.64

Dengan demikian belajar yang berhasil dan bermakna harus

mengandung unsur-unsur yang telah dipaparkan di atas. Unsur-unsur

itulah yang ikut mempengaruhi terjadinya perubahan belajar siswa.

Siswa dapat belajar bila mendapat respon dan stimulus dari objek

tertentu.

c. Jenis-jenis Belajar

Horward Kingsley sebagaimana yang ditulis Nana Sudjana

membagi tiga macam hasil belajar, yakni: (a) keterampilan dan

kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, dan (c) sikap dan cita-

cita.65 Sementara itu, Gagne membagi lima kategori hasil belajar,

yakni: (a) Informasi verbal, (b) Keterampilan intelektual, (c) Strategi

kognitif, (d) Sikap, dan (e) Kecakapan motorik.66

Jenis-jenis belajar itu bermacam-macam. Menurut Muhibbin

Syah jenis-jenis belajar antara lain:67

1) Belajar abstrak. Belajar abstrak ialah belajar yang menggunakan

cara-cara berpikir abstrak.

64 M. Sobry Sutikno, Belajar Dan Pembelajaran; Upaya Kreatif Dalam Mewujudkan
Pembelajaran Yang Berhasil, (Bandung : Prospect, 2008), h. 5 – 6.

65 Nana Sudjana, Penilian., h. 22.
66 Ibid.
67 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT.

Remaja Rosda Karya, 2003), h. 122 – 124.
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2) Belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar dengan

menggunaka gerakan-gerakan motorik yakni yang berhubungan

dengan urat-urat syaraf dan otot-otot neuromuscular.

3) Belajar sosial. Belajar sosial pada dasarnya adalah belajar

memahami masalah-masalah dan tehnik-tehnik untuk memecahkan

masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk menguasai pemahaman

dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial.

4) Belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada

dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau

berpikir secara sistematis, logis, teratur dan teliti. Tujuannya adalah

untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk

memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas.

5) Belajar rasional. Belajar rasional ialah belajar dengan

menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional

(sesuai dengan akal sehat). Tujuannya ialah untuk memperoleh

anekaragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-

konsep. Jenis belajar ini sangat erat kaitannya dengan belajar

pemecahan masalah.

6) Belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan

kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang

telah ada. Belajar kebiasaan, selain menggunakan perintah, suri

teladan dan pengalaman khusus, juga menggunakan hukum dan

ganjaran. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap-sikap dan
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kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif

dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu.

7) Belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah belajar

mempertimbangkan (jugment) arti penting atau nilai suatu objek.

Tujuannya adalah agar siswa memperoleh dan mengembangkan

kecakapan ranah rasa yang dalam hal ini kemampuan menghargai

secara tepat terhadap nilai objek tertentu.

8) Belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan (studi) ialah belajar

dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek

pengetahuan tertentu. Tujuan belajar pengetahuan ialah agar siswa

memperoleh dan menambah informasi dan pemahaman terhadap

pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan

kiat khusus dalam mempelajarinya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa jenis-jenis

belajar terbagi menjadi delapan jenis, yakni: belajar abstrak, belajar

keterampilan, belajar sosial, belajar rasional, belajar kebiasaan, belajar

apresiasi, dan belajar pengetahuan.

Sementara itu Benyamin Bloom, dkk secara garis besar membagi

tiga ranah hasil belajar atau yang dikenal dengan “Taxonomi”. Adapun

taksonomi adalah sebagai berikut:68

a) Ranah kognitif (Conignitive Domain) menurut Bloom, dkk:
(1) Pengetahuan (Knowledge)
(2) Pemahaman (Comprehension)
(3) Penerapan (Application)

68 W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, ( Jakarta : PT. Grasindo, 1998 ), h. 245.
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(4) Analisis (Analysis)
(5) Sintesis (Synthesis)
(6) Evaluasi (Evaluation)

b) Ranah afektif (Affective Domain), menurut taksonomi Kratwohl,
Bloom, dkk:
(1) Penerimaan (Reiciving)
(2) Partisipasi (Responding)
(3) Penilaian/penentuan sikap (Valuing)
(4) Organisasi (Organization)
(5) Pembentukan pola hidup (Characterization by value or value

complex)

c) Ranah psikomotorik (Psychomotoric Domain) menurut klasifikasi
Simpson;
(1) Persepsi (Perception)
(2) Kesiapan (Set)
(3) Gerakan terbimbing (Guided response)
(4) Gerakan terbiasa (Mechanical response)
(5) Gerakan yang complek (Complex response)
(6) Penyesuaian pola gerak (Adjusment)
(7) Kreativitas (Creativity).

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dapat

disimpulkan indikator hasil belajar siswa di sekolah meliputi tiga

ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik.

Biasanya di sekolah, hasil belajar siswa terwujud dalam lembaran-

lembaran jawaban soal ulangan atau ujian, dan berwujud karya atau

benda maupun dalam bentuk penampilan sikap atau perilaku tertentu.

d. Pengukuran Prestasi Belajar

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Zain, untuk mengukur dan

mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar siswa dapat dilakukan

melalui tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya,

tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis sebagai berikut:
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1) Tes formatif. Penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau

beberapa pokok pembahasan tertentu dan bertujuan untuk

memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok

bahasan tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki

proses belajar mengajar bahan tertentu dalam waktu tertentu.

2) Tes sub sumatif. Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran

tertentu yang diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah

untuk memperoleh gambaran daya serap siswa untuk

meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa. Hasil tes subsumatif

ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan

diperhitungkan dalam menentukan nilai rapor.

3) Tes sumatif. Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa

terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama

satu semester, satu atau dua tahun pelajaran. Tujuannya dalah

untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan belajar siswa

dalam suatu priode belajar tertentu. Hasil tes sumatif ini

dimanfaatkan kenaikan kelas, menyusun peringkat (ranking) atau

sebagai ukuran mutu sekolah.69

Adapun jenis tes itu sendiri dapat digolongkan sebagai: (a) Tes

lisan; dan (b) Tes tertulis. Tes tertulis terdiri dari tes esai dan tes

objektif. Dengan adanya tes belajar dapat dikatahui sejauhmana materi

pelajaran yang telah dipelajari bersama dapat dikuasai murid. Namun,

69 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineke
Cipta, 2010), h. 106 – 107.
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hasil tes tersebut harus memiliki standar ukuran atau acuan yang

menjadi indikator keberhasilan penguasaan materi pelajaran.

Keberasilan proses belajar-mengajar itu dibagi atas beberapa

tingkatkan atau taraf, yaitu :

1) Istimewa/ maksimal : Apabila suatu bahan pelajaran dapat dikuasai

oleh anak didik.

2) Baik sekali/optimal : Apabila sebagian besar (76 % sampai 99 %)

bahan pelajaran dapat dikuasai oleh anak didik.

3) Baik/ minimal : Apabila bahan pelajaran dikuasai anak didik hanya

66 % sampai dengan 75 % saja.

4) Kurang: Apabila pelajaran dikuasai anak didik kurang dari 60%.70

Dengan demikian pengukuran penguasaan materi pelajaran

dilakukan melalui tes, baik lisan maupun tulisan. Setelah diketahui,

kemudian bandingkan dengan standar ukuran atau acuan yang telah

dipaparkan di atas. Dari hasil acuan tersebut dapat diketahui berhasil

tidaknya seseorang murid dalam menguasai materi pelajaran.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar

M. Sobry Sutikno menjelaskan ada beberapa faktor yang

mempengaruhi proses belajar, baik faktor yang datang dari dalam diri

individu yang belajar (faktor intern), dan faktor yang terdiri dari luar

siswa (faktor ekstern).71

70Ibid.
71 M. Sobry Sutikno, Belajar dan Pembelajaran., h. 14-25.
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1) Faktor dari Dalam Diri Individu

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri

individu itu sendiri, adapun yang dapat digolongkan kedalam faktor

intern yaitu faktor jasmani, faktor psikologis dan faktor kelelahan.

a) Faktor Jasmani

Faktor keadaan jasmani/faktor fisiologis sangat berpengaruh

terhadap proses maupun prestasi belajar anak, yang termasuk

faktor jasmani adalah faktor kesehatan dan cacat tubuh.

b) Faktor Psikologis

Ada beberapa faktor psikologis yang apat mempengaruhi

proses belajar siswa. Faktor-faktor tersebut adalah:

(1) Intelegensi (kecerdasan).

(2) Motif. Motif merupakan daya penggerak atau pendorong

untuk berbuat.

(3) Minat. Minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.

(4) Emosi. Faktor emosi sangat mempengaruhi keberhasilan

belajar anak. Emosi yang mendalam membutuhkan situasi

yang cukup tenang. Emosi yang mendalam akan

mengurangi kosentrasi dalam belajar dan akan mengganggu

serta menghambat belajar.

(5) Kesiapan. Kesiapan merupakan kesediaan untuk

memberikan respon.
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(6) Bakat. Bakat merupakan kemampuan untuk belajar. Orang

yang memiliki bakat akan mudah dalam belajar dibanding

dengan orang yang tidak berbakat.

(7) Kematangan. Suatu fase dalam pertumbuhan seseorang

adalah alat-alat tubuh sudah siap untuk menerima

kecakapan baru.

c) Faktor Kelelahan

Faktor kelelahan dibagi menjadi dua, yaitu kelelahan

jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani tampak pada

lemah lunglainya badan dan kecenderungan untuk membaring

kan tubuh, misalnya karena kelaparan. Kelelahan rohani dapat

dilihat dengan adanya kebosanan sehingga minat untuk

menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini bisa timbul karena

menghadapi hal-hal yang selalu sama tanpa ada variasi.

2) Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang dapat berpengaruh terhadap belajar dapat

dikelompokan menjadi tiga faktor, yaitu keluarga, faktor sekolah

dan faktor masyarakat.

a) Keluarga

Yang termasuk faktor keluarga adalah: (1) Cara orang tua

mendidik; (2)  Hubungan antara anggota keluarga; (3) Suasana

rumah; (4) Keadaan ekonomi keluarga.
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b) Sekolah

Yang termasuk faktor sekolah; (1) Faktor kurikulum; (2)

Keadaaan gedung; (3) Waktu sekolah; (4) Alat pelajaran; (5)

Metode mengajar; (6) Hubungan antara guru dengan siswa; (7)

Hubungan antara siswa dengan siswa.

c) Masyarakat

Di samping orang tua, lingkungan juga merupakan salah

satu faktor yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil

belajar siswa dalam proses pealksanaan pendidikan, karena

lingkungan alam sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap

perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan sehari-hari

anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan diman anak

itu berada. Apabila anak-anak yang sebaya merupakan anak-

anak yang rajin belajar, maka anak akan terangsang untuk

mengikuti jejak mereka. Agar anak dapat belajar dengan baik,

tugas orang tua adalah mengawasi anak-anaknya dalam

memilih teman bergaul. Tentu saja dalam mengawasi, orang

tua tidak boleh terlalu mengekang dan juga terlalu lengah.

Selain faktor teman bergaul media masa juga sangat

mempengaruhi belajar anak.
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4. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata

“didik” dengan memberinya awalah “pe” dan akhiran “an” yang

mengandung arti perbuatan “hal, cara, dan sebagainya).72 Istilah

pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu “paedagogie”,

yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini

kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan “education”

yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab

istilah ini sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti

pendidikan.73

Arifin mendefinisikan pendidikan Islam adalah proses yang

mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan yang

mengangkat derajat kemanusiaannya, sesuai dengan kemampuan dasar

(fitrah) dan kemampuan ajaranya (pengaruh dari luar).74 Definisi ini

menujukkan bahwa pendidikan agama Islam adalah sebuah proses

yang terarah pada suatu tujuan, yakni kehidupan yang lebih baik.

Pendidikan agama Islam bagi Ahmad Tafsir adalah bimbingan

yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang

secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.75 Menurut rumusan

Zakiyah Darajat, bahwa (1) Pendidikan agama Islam usaha berupa

72 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum., h. 250.
73 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2011), Cet – 9, h. 13.
74 H. M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 14.
75 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan., h. 32.
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bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam

serta menjadikannya sebagai pandangan hidup; (2) Pendidikan agama

Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam;

dan (3) Pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui

ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan

terhadap anak didik agar nanti setelah selesai dari pendidikan ia dapat

memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam

yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran

agama Islam sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan

kesejahteraan hidup didunia maupun diakhirat kelak.76 Definisi ini

lebih mendekati kepada kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para pakar di atas dapat

disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu proses yang

dilakukan pendidik untuk mengarahkan anak didik kepada kehidupan

yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam, di mana proses itu dalam

bentuk bimbingan, didikan, latihan, sesuai tingkat perkembangannya.

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Athiyah al-

Abrasyi tujuan dari pendidikan serta pengajaran bukanlah memenuhi

otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka

ketahui, melainkan, yakni :

76 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 86.
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1) Mendidik akhlak dan jiwa mereka,

2) Menanamkan rasa ketuhanan (fadillah)

3) Membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi.

4) Mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci

seluruhnya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran.77

Muhammad Fadlih al Jamali merumuskan tujuan pendidikan

agama Islam dengan empat macam, yaitu:

1) Mengenal manusia akan peranannya di antara sesama titah

mahkluk dan tanggungjawab didalam kehidupan;

2) Mengenal manusia akan interaksi sosial dan tanggungjawabnya

dalam tata hidup masyarakat;

3) Mengenalkan manusia akan alam dan mengajak mereka untuk

mengetahui hikmah diciptakanya serta memberi kemungkinan

kepada mereka untuk mengambil mamfaat dari mereka;

4) Mengenalkan manusia akan pencipta alam (allah) dan menyuruh

beribadah kepadanya.”78

Menurut Zakiah Daradjat pendidikan agama mempunyai tujuan-

tujuan yang berintikan tiga aspek, yaitu aspek iman, ilmu dan amal,

yang pada dasarnya berisi:

1) Menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap

positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai

77 Muhammad Athiyyah Al-Abrasyi, Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam, (Bandung :
Pustaka Setia, 2003) h. 13

78 Abdul Munzib dan Jusuf Muzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta :: Kencana,
2006), h. 83.
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kehidupan anak yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang

bertaqwa kepada Allah SWT, taat kepada perintah Allah SWT dan

Rasul-Nya.

2) Ketaatan  kepada Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan motivasi

intrinsik terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang harus

dimiliki anak.

3) Menumbuhkan membina keterampilan beragama dalam semua

lapangan hidup dan kehidupan serta dapat memahami dan

menghayati ajaran agama Islam secara mendalam dan bersifat

menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup.79

Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan pendidikan Islam

pada hakikatkanya untuk mengembangkan potensi manusia agar

menjadi manusia yang cerdas, berilmu, kreatif, mandiri, beriman dan

bertaqwa serta berakhlak mulia. Artinya pengembangan ini meliputi

aspek kognitif (pengetahuan tentang ajaran agama), psikomotor

(keterampilan melaksanakan ibadah) dan afektif (akhlak mulia).

Pengembangan ini berlangsung sepanjang hayat.

c. Metode Pendidikan Agama Islam

Kata ”metode” berasal dari bahasa Latin meta yang berarti

”melalui” dan hodos berarti ”jalan ke” atau ”cara ke”. Dalam bahasa

Arab, metode disebut tariqah, artinya jalan, cara, sistem atau

79 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam., h. 89-90
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ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Menurut istilah, metode ialah

suatu sistem atau cara yang mengatur suatu cita-cita.80

Untuk mengetahui lebih jelas lagi, berikut definisi yang

diungkapkan oleh para ahli tentang metode:

1) Hasan Langgalung, mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau

jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan.

2) Abdul al-Rahman Ghunaimah mendefinisikan bahwa metode

adalah sebagai cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan

pengajaran.

3) Mohammaad Athiyah Al-Abrasyi mendefinisikan bahwa metode

adalah jalan yang digunakan oleh pendidik untuk memberikan

pengertian kepada peserta didik tentang segala macam materi

dalam berbagai proses pembelajaran.81

Kemudian menurut Winarno Surakhman metode adalah cara

yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan.

Makin baik metode itu, makin efektif pula pencapaian tujuan.82

Dengan demikian metode adalah cara yang digunakan guru agar materi

pelajaran dapat dipahami oleh siswa dan siswa dapat mengusai

kompetensi dasar yang diharapkan.

80 Syafaat, Sahrani, dan Muslih, Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah
Kenakalan Remaja, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), h. 39.

81 Ramayulis, Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2009)
Cet. I, h. 214.

82 Winarno Surakhmand, Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, (Bandung : Tarsito,
2003), h. 95.
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Selanjutnya Ahmad Tafsir, bahwa yang dimaksud dengan

metode pendidikan ialah semua cara yang digunakan dalam upaya

mendidik. Selanjutnya dalam literatur ilmu pendidikan Barat banyak

metode mengajar seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, sosio drama,

bermain peran, pemberian tugas dan resitasi.83 Terkait pentingnya

metode pendidikan, di dalam al-Qur’an banyak disebutkan oleh para

sarjana Islam, antara lain :

                     
  

Artinya : serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah
dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara
yang baik. ( QS. An –Nahl : 125 )84

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan metode mengambil hikmah

dari suatu peristiwa dan memberikan pelajaran yang baik dan kalau pun

harus berdiskusi atau berdebat hendaklah dengan cara yang santun.

Metode dalam proses pendidikan terutama dalam rangka

menanamkan nilai-nilai agama sangat diperlukan sebagai alat yang

mendukung untuk mencapai tujuan. Al-Nahlawi (dalam Ramayulis dan

Syamsul Nizar) mengusulkan metode Qur’an dan hadis yang

menyentuh perasaan, meliputi: (a) metode hiwar (percakapan) Qur’an

dan Nabawi; (b)  mendidik dengan kisah Qur’ani dan Nabawi; (c)

mendidik dengan amtsal Qur’an dan Nabawi; (d) mendidik memberikan

ketauladan; (e) mendidik dengan pembiasaan diri dan pengalaman; (f)

83 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan., h. 131.
84 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemaahannya., h. 216.
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mendidik dengan mengambil ibrah dan mauizah; dan (g) mendidik

dengan membuat senang (targhib) dan membuat takut (tarhib).85

Metode mengajar dalam pendidikan Islam sebenarnya dapat saja

mengadopsi metode yang dipakai dalam pengajaran secara umum

asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya

dalam al-Qur’an dan hadis. Metode-metode tersebut diantaranya:

metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode

demostrasi, metode karyawisata, metode penugasan, metode pemecahan

masalah, metode simulasi, metode eksperimen, metode unit, metode

sosio drama, metode kelompok, metode studi kemasyarakatan, metode

berprogram dan lain-lain.86

Efektif tidaknya atau berhasil tidaknya penggunaan metode

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi

penggunaan atau pemilihan metode, yakni :

1) Siswa atau pelajar (yang berbagai tingkatan kematangannya).

2) Tujuan ( yang berbagai jenis dan fungsinya )..

3) Situasi ( yang berbagai – bagai keadaannya )

4) Fasilitas ( yang berbagai kualitas dan kuantitasnya ).

5) Pengajar atau guru (guru profesional).87

Dengan demikian dalam menggunakan metode, guru harus

memperhitungkan faktor-faktor tersebut agar metode yang dipilih dan

85 Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam., h. 224.
86 Ibid., h. 226 – 227.
87 Winarno Surakhman, Pengantar Interaksi., h. 97.
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diterapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Semua faktor

tersebut saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

d. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama Islam meliputi

lima unsur pokok, yaitu: (a) al-Qur’an, (b) Aqidah, (c) Syari’ah, (d)

Akhlak, dan (e) Tarikh.88 Berikut ini standar kompetensi atau

kompetensi dasar pelajaran pendidikan agama Islam di SMP/MTs:

Tabel. II.3

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Pendidikan Agama Islam Kelas IX di SMP/MTs

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Semester I
Al-Qur’an dan Al-Hadits
1. Memahami Ajaran Al-

Qur’an surat At-Tin

1.1 Membaca QS At-Tin dengan tartil
1.2 Menyebutkan arti QS At-Tin
1.3 Menjelaskan makna QS At-Tin

2. Memahami Ajaran Al –
Hadits tentang menuntut
ilmu

2.1 Membaca hadits tentang menuntut ilmu
2.2 Menyebutkan arti Hadits tentang menuntut

ilmu
2.3 Menjelaskan makna menuntut ilmu seperti

dalam Al-Hadits
Aqidah
3. Meningkatkan keimanan

kepada Hari Akhir

3.1 Menjelaskan pengertian beriman kepada
Hari Akhir

3.2 Menyebutkan ayat Al-Qur’an yang
berkaitan dengan hari Akhir

3.3 Menceritakan proses kejadian kiamat
sughro dan kubro seperti terkandung
dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Akhlak
4. Membiasakan perilaku

terpuji

4.1  Menjelaskan pengertian qana’ah dan
tasamuh

4.2  Menampilkan contoh perilaku qana’ah
dan tasamuh

4.3  Membiasakan perilaku qana’ah dan
tasamuh dalam kehidupan sehari-hari.

88 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), Edisi
Revisi. H. 23.
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Fiqih
5. Memahami hukum Islam

tentang penyembelihan
hewan

5.1  Menjelaskan tatacara penyembelihan
hewan

5.2  Menjelaskan ketentuan aqiqah dan qurban
5.3  Memperagakan cara penyembelihan

hewan aqiqah dan hewan qurban
6. Memahami hukum Islam

tentang Haji dan Umrah
6.1  Menyebutkan pengertian dan ketentuan

haji dan umrah
6.2  Memperagakan pelaksanaan ibadah haji

dan umrah
Tarikh dan Kebudayaan
Islam
7. Memahami sejarah

perkembangan Islam di
Nusantara

7.1  Menceritakan sejarah masuknya Islam di
Nusantara melalui perdagangan, sosial,
dan pengajaran

7.2  Menceritakan sejarah beberapa kerajaan
Islam di Jawa, Sumatera dan Sulawesi

Semester II
Al-Qur’an dan Al Hadits
8. Memahami Al-Qur’an

surat Al-Insyirah

8.1  Menampilkan bacaan QS Al-Insyirah
dengan tartil dan benar.

8.2  Menyebutkan arti QS Al-Insyirah.
8.3  Mempraktikkan perilaku dalam bekerja

selalu berserah diri kepada Allah seperti
dalam QS Al-Insyirah

9. Memahami Ajaran Al –
Hadits tentang
kebersihan

9.1  Membaca hadits tentang kebersihan
9.2  Menyebutkan arti hadits tentang

kebersihan
9.3  Menampilkan perilaku bersih seperti

dalam hadits
Aqidah
10. Meningkatkan

keimanan kepada Qadha
dan Qadhar

10.1 Menyebutkan ciri-ciri beriman kepada
qadha dan qadhar

10.2 Menjelaskan hubungan antara qadha dan
qadhar

10.3 Menyebutkan contoh-contoh qadha dan
qadhar dalam kehidupan sehari-hari

10.4 Menyebutkan ayat-ayat Al-Qur’an yang
berkaitan dengan qadha dan qadhar.

Akhlak
11. Menghindari perilaku

tercela

11.1 Menyebutkan pengertian takabbur
11.2 Menyebutkan contoh-contoh perilaku

Takabbur.

11.3 Menghindari perilaku takabbur dalam
kehidupan sehari-hari

Fiqih
12. Memahami tatacara

berbagai shalat sunnah

12.1 Menyebutkan pengertian dan ketentuan
sholatsunnat berjamaah dan munfarid

12.2 Menyebutkan contoh shalat sunnat
berjamaah dan munfarid

12.3 Mempraktikkan shalat sunnat berjamaah
dan munfarid dalam kehidupan sehari-
hari.
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Tarikh dan Kebudayaan
Islam
13. Memahami sejarah

tradisi Islam Nusantara

13.1 Menceritakan seni budaya lokal sebagai
bagian dari tradisi Islam

13.2 Memberikan apresiasi terhadap tradisi
dan upacara adat kesukuan Nusantara.

Standar kompetensi dan dan kompetensi dasar menjadi arah dan

landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran,

dan indikator pencapaian kompotensi untuk penilaian.

5. Pengaruh Kinerja Guru dan Pendayagunaan Sumber Belajar
Terhadap Prestasi Belajar

Tinggi rendahnya prestasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor,

baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja guru merupakan

salah satu faktor yang turut menentukan baik dan buruknya prestasi belajar

siswa. Menurut Surya (dalam Supardi) dalam tingkat operasional, guru

merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada

tingkat institusional, dan eksperensial.89

Kinerja guru pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang

dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

Kualitas kinerja guru akan sangat menentukan kualitas hasil pendidikan,

karena guru merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung

dengan siswa dalam proses pendidikan/pembelajaran di lembaga

pendidikan sekolah.90 Kinerja guru dapat terlihat jelas dalam pembelajaran

yang diperlihatkannya dari prestasi belajar peserta didik. Kinerja guru

yang baik alam menghasilkan prestasi belajar yang baik. Selanjutnya

89 Supardi, Kinerja Guru., h. 53 – 54.
90 Uhar Suharsaputra, Administrasi., h. 144.
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kinerja yang baik terlihat dari hasil yang diperoleh dari penilaian prestasi

peserta didik.91

Dengan demikian kinerja guru mempengaruhi aktivitas belajar siswa

di sekolah. Tinggi dan rendahnya aktivitas belajar siswa turut dipengaruhi

oleh kinerja guru. Semakin baik kinerja guru, maka semakin baik pula

belajar siswa. Sebaliknya, semakin buruk kinerja guru, maka semakin

rendah belajar yang dihasilkan siswa.

Di samping kinerja guru, faktor lain yang tidak kalah pentingnya

yang mendukung prestasi siswa ialah faktor pendayagunaan sumber

belajar. Menurut Mulyasa pendayagunaan sumber belajar memungkinkan

siswa 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. Kondisi inilah yang memungkinkan

peserta didik memiliki kemampuan untuk bertindak secara lokal, sesuai

dengan kebutuhan lingkungan, dan berpikir dalam persfektif global sesuai

dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.92

Hasil penelitian Raharjo (dalam Rusman, menyimpulkan bahwa

kegiatan belajar mengajar akan efektif dan mudah bila dibantu dengan

sarana visual, dimana 11% dari yang dipelajari terjadi lewat indera

pendengaran, sedangkan 83% lewat indera penglihatan. Di samping itu

91 Supardi, Kinerja Guru., h. 55.
92 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung : PT. Rosda

Karya, 2013), h. 51.
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bahwa seseorang dapat mengingat 20% dari apa yang didengar, namun

dapat mengingat 50% dari apa yang dilihat dan didengar.93

Berangkat dari penjelasan di atas bahwa kinerja guru dan

pendayagunaan sumber belajar dapat memberikan pengaruh positif bagi

belajar peserta didik. Sebab, tinggi dan rendahnya prestasi belajar secara

langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut dan

faktor-faktor lainnya.

B. Penelitian yang Relevan

Studi tentang “Pengaruh Kinerja Guru dan Pendayagunaan Sumber

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi Pendidikan Agama

Islam di sekolah” belum banyak dilakukan. Namun, ada beberapa penelitian

yang sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sri Elyanti, (2013) telah mengkaji tentang Pengaruh Sarana Prasarana

Dan Media Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (Pai) Di

Smp Negeri Se-Kecamatan Pasir Penyu. Populasi penelitian adalah

seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri di kecamatan Pasir Penyu Semester

II tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 490 siswa dengan 147 siswa

dijadikan sampel.Variabel yang diteliti yaitu sarana prasarana dan media

pembelajaran sebagai variabel bebas dan hasil belajar siswa PAI sebagai

variabel terikat. Metode pengumpulan data yang digunakan angket dan

dokumentasi. Instrumen yang disusun kemudian diuji validitas

menggunakan rumus product moment dan reliabilitas menggunakan rumus

93 Rusman, Belajar dan Pembelajaran,. h. 145.
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alpha. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan

analisis deskriptif presentase, analisa korelasi, dan analisis regresi

berganda. Berdasarkan analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa,

media pembelajaran dalam kategori cukup (42%), sarana prasarana dalam

kategori baik (32%), dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI baik

(52%). Berdasarkan hasil analisis regresi ganda diperoleh persamaan: =

58,612 + 0,133X1 + 0,354X2. Uji keberartian persamaan regresi dengan

menggunakan uji F, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung =

49,567 dengan probabilitas 0,000 < 0,05, yang berarti ada pengaruh positif

antara sarana prasarana dan media pembelajaran terhadap hasil belajar

PAI. Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh thitung untuk variabel sarana

prasarana sebesar 3,130 dengan probabilitas 0,000 < 0,05, yang berarti ada

pengaruh positif antara sarana prasarana terhadap hasil belajar PAI. Hasil

uji parsial diperoleh thitung untuk variabel media pembelajaran sebesar

5,062 dengan probabilitas 0,000 < 0,05, yang berarti ada pengaruh positif

antara media pembelajaran terhadap hasil belajar PAI. Besarnya pengaruh

sarana prasarana, dan media pembelajaran terhadap hasil belajar PAI

secara simultan adalah 40,8%. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil

simpulan ada pengaruh positif antara sarana prasarana dan media

pembelajaran terhadap hasil belajar PAI pada siswa kelas VIII SMP

Negeri di kecamatan Pasir Penyu baik secara simultan maupun parsial dan
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variabel yang paling berpengaruh adalah media pembelajaran kemudian

diikuti oleh sarana prasarana.94

2. Armito (2013) meneliti tentang Kinerja Guru Akidah Akhlak di Madrasah

Tsanawiyah Kecamatan Bengkalis. Untuk memperoleh data tersebut,

peneliti menggunakan teknik angket, wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan metode analisa

data secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk

menganalisa angket, sedangkat data kualitatif digunakan untuk

menganalisis hasil wawancara, yaitu melalui pengumpulan data (Reduksi

Data), penyederhanaan data, Pemaparan data/Penyajian data, dan

Penarikan dan pengajuan simpulan (verifikasi). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ; Pertama, bahwa menurut hasil penilaian kepala

sekolah, kinerja guru akidah akhlak berada pada posisi Baik (70

49%)Begitu juga hasil angket yang disebar kepada para guru akidah

akhlak yang menunjukkan hasil yang hampir sama, yaitu 7 4. 24 %.

dengan kategori Baik. Kedua, berdasarkan wawancara penulis dengan

kepala sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah

tingkat pendidikan; kecerdasan dan pemahaman tentang ilmu agama

Islam; iklim sekolah, misalnya pola kepemimpinan di sebuah sekolah yang

94 Sri Elyanti, (2013) Pengaruh Sarana Prasarana Dan Media Terhadap Hasil Belajar
Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP Negeri Se-Kecamatan Pasir Penyu. Tesis. Tidak
Diterbitkan. Pascasarjana UIN Suska Riau Tahun 2013. (online) http://repository.uin-suska.ac.id/
view/divisions/ps=5Fth/2013.html diunduh 27 Maret 2017.
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demokratis; motivasi yang tinggi; kebutuhan, ekonomi, fasilitas, dan iklim

sekolah.95

3. Akmaluddin, (2013) memfokuskan penelitian pada Kinerja Guru di

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar (Studi Komparatif Kinerja Guru Sertifikasi dan Belum Sertifikasi

Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Sesuai Peraturan Pemerintah No. 74

Tahun 2005). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Guru di

SMAN 1 Tambang Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui

Perbandingan Kinerja Sertifikasi dan Belum Sertifikasi di SMAN 1

Tambang Kabupaten Kampar. Subjek dalam penelitian ini adalah guru

sertifikasi dan belum sertifikasi di SMAN 1 Tambang, sedangkan objek

dalam penelitian ini adalah kinerja guru sertifikasi dan belum sertifikasi di

SMAN 1 Tambang. Populasi dari penelitian ini berjumlah 20 orang yang

terdiri dari 10 orang guru sertifikasi dan 10 orang guru belum sertifikasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan total sampling, hal ini

dikarenakan jumlah populasinya tergolong sedikit. Pengumpulan data

dilakukan dengan menggunakan teknik angket yaitu mengajukan 30

pertanyaan tertulis yang diajukan kepada guru-guru di SMAN 1 Tambang.

Selain itu digunakan juga teknik dokumentasi dan observasi. Untuk

mengetahui kinerja guru sertifikasi dan belum sertifikasi data dianalisis

dengan menggunakan teknik diskriftif. Sedangkan untuk mengetahui ada

tidaknya perbedaan kinerja guru sertifikasi dan belum sertifikasi data

95 Armito, Kinerja Guru Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan
Bengkalis.Tesis. Tidak Diterbitkan. Pascasarjana UIN Suska Riau Tahun 2013. (online)
http://repository.uin-suska.ac.id/ view/divisions/ps=5Fth/2013.html diunduh 27 Maret 2017.
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dianalisis secara statistik dengan teknik komparasi melalui rumus test t.

Setelah dianalisis maka diketahui kinerja guru sertifikasi dan belum

sertifikasi sama-sama berada pada kategori ”Tinggi”. Berdasarkan

perhitungan test t disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara

kinerja guru sertifikasi dan belum sertifikasi di SMAN 1 Tambang

Kabupaten Kampar.96

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bila ditinjau dari segi metode,

penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitan sebelumnya, yakni penelitian

menggunakan pendekatan kualititatif dengan teknik pengumpulan data melalui

angket. Namun, perbedaan terletak metode penelitian kuantitatif dengan

variabel penelitian yang bertambah, yakni ada variabel pendayagunaan sumber

belajar.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini digunakan untuk memberikan batasan terhadap

konsep-konsep teoritis agar tidak terjadi salah paham dalam memahami

penelitian ini. Judul dalam penelitian ini adalah: “Pengaruh Kinerja Guru dan

Pendayagunaan Sumber Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi

Pendidikan Agama Islam di SMP Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota

Pekanbaru.”  Adapun konsep operasional masing-masing variabel-variabel

dalam penelitian ini sebagai berikut :

96 Akmaluddin, Kinerja Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar (Studi Komparatif Kinerja Guru Sertifikasi dan Belum Sertifikasi Dalam
Pelaksanaan Tugas Pokok Sesuai Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2005). Tesis. Tidak
Diterbitkan. Pascasarjana UIN Suska Riau Tahun 2013. (online) http://repository.uin-suska.ac.id/
view/divisions/ps=5Fth/2013.html diunduh 27 Maret 2017.
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1. Variabel bebas dengan simbol X1 adalah Kinerja Guru. Indikator kinerja

guru adalah:

a. Dimensi kemampuan melaksanakan pembelajaran, sub indikatornya:

1) Guru membuka pelajaran, indikatornya:

a) Guru membuka pelajaran dengan berdo’a bersama

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

c) Guru mulai pelajaran dengan memberikan pertanyaan yang

berkaitan dengan materi pelajaran.

d) Guru memberikan bahan bacaan berupa materi pelajaran

sebelumnya untuk dipelajari siswa.

2) Guru mengelola pembelajaran, indikatornya:

a) Guru berkomunikasi atau menyampaikan pelajaran dengan

bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

b) Guru menggunakan metode diskusi agar siswa bisa saling

bekerja sama.

c) Guru melakukan tanya jawab untuk mengaktifkan siswa

d) Guru menggunakan media atau alat peraga gambar

3) Guru mengakhiri pembelajaran, indikatornya:

a) Guru merangkum materi pelajaran dengan melibatkan siswa

secara bersama-sama.

b) Guru mengakhiri pelajaran mengucapkan salam.

b. Dimensi kemampuan melaksanakan hubungan antara pribadi dengan

sub indikator:



81

1) Guru mengembangkan sikap positif peserta didik, indikatornya:

a) Guru memberikan penghargaan (reward) pada siswa yang

mampu menjawab pertanyaan guru.

b) Guru menampilkan keramahtamahan dalam pembelajaran.

2) Guru menampilkan kegairahan dalam pembelajaran, indikatornya:

a) Guru bersemangat dalam menjelaskan materi pelajaran.

b) Guru menunjukkan keteladanan yang baik dalam berinteraksi

dengan siswa.

a. Dimensi kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar, indikator:

1) Guru melakukan tes lisan dan tulisan setiap selesai materi dibahas.

2) Guru menilai hasil tes siswa secara adil dan terbuka.

3) Guru memberitahukan hasil penilaian kepada siswa

b. Dimensi kemampuan melaksanakan program remedial, indikator:

Guru memberikan bimbingan remedial untuk meningkatkan

pemahaman siswa.

2. Variabel bebas dengan simbol X2 adalah Pendayagunaan Sumber

Belajar. Indikatornya adalah:

a. Pendayagunaan sumber belajar yang dirancang (by design learning

resources), dan sumber belajar yang tersedia (by-utilization learning

resources), dengan indikator:

1) Siswa membaca buku teks pelajaran pendidikan agama Islam

secara rutin.
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2) Siswa membaca buku-buku tentang agama Islam yang tersedia di

perpustakaan

3) Siswa membaca al-Qur’an dan terjemahaannya yang tersedia di

mushola sekolah

4) Siswa membaca koran/majalah yang di dalamnya terdapat berita

tentang Islam di perpustakaan.

5) Siswa melihat materi pelajaran yang ditampilkan guru melalui

infokus dengan penuh kosentrasi

6) Siswa mempelajari peta untuk mengetahui masuknya Islam ke

Indonesia

7) Siswa mengamati gambar cara shalat yang benar yang ditempelkan

pada dinding mushola sekolah.

8) Siswa menggunakan jaringan wifi (internet) yang tersedia di

sekolah untuk mencari tugas.

b. Pendayagunaan sumber belajar manusia (human learning resources)

dengan indikator:

1) Siswa bertanya pada guru bidang studi pendidikan agama Islam

untuk memahami pelajaran.

2) Siswa mencari informasi dari ustadj/ustadjah (guru ngaji) tentang

tugas yang diberikan guru.

3) Siswa mengali informasi dari masyarakat masalah ajaran agama

Islam.
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4) Siswa bertanya pada orang tua tentang pengamalan ajaran agama

Islam.

c. Pendayagunaan sumber belajar nonmanusia ( non human learning

resources) yang meliputi:

1) Siswa mendengarkan bacaan al-Qur’an di lingkungan masjid

sekitar rumah.

2) Siswa melihat pameran-pameran pada acara MTQ

3) Siswa menonton televisi yang berisikan berita-berita Islami.

4) Siswa belajar bersosialisasi melalui media sosial, seperti face book.

3. Variabel terikat dengan simbol Y adalah Prestasi Belajar Siswa. Adapun

untuk mengukurnya dari hasil evaluasi yakni nilai semester I hasil belajar

bidang studi pendidikan agama Islam dengan standar berikut ini:

a. Nilai 80 – 100 adalah : Sangat Baik

b. Nilai 70 – 79 tergolong : Baik

c. Nilai 60 – 69 tergolong : Kurang baik

d. Nilai 0 – 59 : Buruk Sekali.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini digunakan untuk memberikan batasan terhadap

konsep-konsep teoritis agar tidak terjadi salah paham dalam memahami

penelitian ini. Oleh sebab, itu kerangka berpikir mengarahkan pemikiran agar

terbentuk suatu pola analsis tertentu.
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Kinerja guru dalam pembelajaran menjadi bagian terpenting dalam

mendukung terciptanya proses pendidikan secara efektif. Di samping itu,

pendayagunaan sumber belajar berkorelasi positif terhadap hasil belajar siswa.

Siswa yang mendayagunakan sumber belajar akan lebih cepat mencapai

kompentensi tertentu. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor

intern maupun ekstern. Termasuk kinerja guru dan pendayagunaan sumber

belajar. Berdasarkan pemahaman tersebut kerangka berpikir dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar. II.4
Deskriptif Kerangka Berpikir

Prestasi Belajar
Siswa

(Variabel Y)
Pendayagunaan
Sumber Belajar

(Variabel X2)

Kinerja Guru
(Variabel X1)


