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A. Konsep Teori

1. Kemampuan guru

Secara etimologi kemampuan terambil dari kata mampu berarti “kuasa

(bisa, sanggup) melakukan sesuatu”. Kata ini berdekatan artinya dengan

kompeten atau kompetensi berarti “kewenangan, (kekuasaan pendidik)

untuk menentukan sesuatu.1 Usman, seperti dikutip oleh Ramayulis,2

memberikan pengertian kompetensi, yaitu suatu hal yang menggambarkan

kualifikasi atau kemampuan seseorang baik kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikemukakan bahwa kemampuan

itu merupakan kesanggupan atau penguasaan seseorang terhadap suatu

pekerjaan, baik ditinjau dari segi pengetahuan yang dimilikinya dan

keterampilan atau perilakunya menjalankan tugas tertentu.

Seorang guru atau pendidik haruslah memiliki kemampuan dalam

penguasaan ilmu pengetahuan, akan senantiasa menyampaikan ilmu

pengetahuan yang dimilikinya serta memberikan bimbingan perbaikan

akhlak keluhuran budi pekerti pekerti untuk bisa diserap oleh muridnya

sehingga nantinya ilmu pengetahuan tersebut akan semakin dikembangkan

oleh peserta didik. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran

ayat 104:

1 Ramayulis, 2010, op.cit, h. 60.
2 Ibid.












dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang

munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.(QS. Ali-Imran: 104).3

Dalam hal kemampuan memberikan bimbingan, Hal ini

digambarkan dalam firman Allah surat An-nahl ayat 43:








Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki

yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang

yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, (Q.S An-

Nahl:43).4

Disamping itu, Allah SWT juga mengisyaratkan bahwa tugas pokok

pendidik adalah mengajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah kepada manusia

serta mensucikan mereka, Hal ini digambarkan dalam firman Allah surat Al-

Baqarah ayat 129.






3 Al-Qur’an, Surat Ali-Imran: ayat 104.
4 Al-Qur’an, Surat An-Nahl:ayat 43.









Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan

mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan

mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-

Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha

Kuasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 129).5

Ayat ini menerangkan bahwa sebagai seorang pendidik yang agung,

Rasulullah tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi lebih dari itu, di mana ia juga

mengemban tugas untuk memelihara kesucian manusia. Untuk itu guru

sebagai pendidik juga harus memiliki tanggung jawab untuk

mempertahankan kesucian atau fitrah peserta didik.6

Redja Mudyaharjo, yang dikutip oleh Daryanto7, mengelompokkan

jenis kemampuan pokok yang ideal dikuasai guru profesional kedalam 3

kelompok sebagai berikut:

1. Kemampuan membantu siswa belajar secara efisien dan efektif
agar mencapai hasil optimal, kelompok ini mencakup jenis
kemampuan:
a. Mengelola kegiatan belajar mengajar
b. Melakukan bimbingan siswa

2. Kemampuan menjadi penghubung kebudayaan dan masyarakat
yang kreatif dan fungsional, kelompok ini mencakup jenis
kemampuan:
a. Menjadi mediator kebudayaan baik sebagai pembawa

kebudayaan.

5 Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah: ayat 129.
6 Ramayulis, 2002, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: h. 75.
7 Daryanto, 2010, Belajar dan Mengajar, Bandung: Yrama Widya, h. 182.



b. Pemelihara kebudayaan, maupun sebagai pengembang
kebudayaan.

c. Menjadi komunikator sekolah dan masyarakat
3. Kemampuan menjadi pendukung pengelolaan program kegiatan

sekolah dan profesi, kelompok ini mencakup jenis kemampuan:
a. Menjadi anggota staf sekolah yang produktif
b. Menjadi anggota organisasi profesional yang produtif.8

Guru yang dinilai kompeten secara propesional, apabila:

1. Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan

sebaik-baiknya.

2. Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara

berhasil.

3. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan

pendidikan sekolah.

4. Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses

mengajar dan belajar dalam kelas.9

Selain itu ada beberapa kemampuan atau kompetensi yang harus

dimiliki oleh seorang guru, yaitu:

a. Kompetensi pedagogis

Kompetensi ini terdiri atas lima subkompetensi, yaitu:

memahami peserta didik secara mendalam; merancang

pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk

kepentingan pembelajaran; melaksanakan pembelajaran;

merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran; dan

8 Ibid.
9 Oemar Hamalik, 2003, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, Jakarta : Bumi

Aksara, h.38.



mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensinya.

b. Kompetensi kepribadian

Kompetensi ini terdiri dari lima subkompetensi, yaitu

kepribadian yang mantap dan stabil. Dewasa, arif, berwibawa, dan

berakhlak mulia. Subkompetensi kepribadian yang mantap dan

stabil memiliki indikator esensial: bertidak sesuai dengan norma

hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai

guru; dan memiliki konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma

sosial.

Subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki

indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertidak

sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.

Subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial:

menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserat

didik, sekolah, dan masyarakat. Subkompetensi kepribadian yang

berwibawa, memiliki prilaku yang berpengaruh positif terhadap

paserta didik dan memiliki prilaku yang disegani. Subkompetensi

akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial

bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki prilaku yang

diteladani peserta didik.

c. Kompetensi profesional



Kompetensi ini terdiri dari dua ranah sunkompetensi,

pertama, subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait

dengan bidang studi  memiliki indikator esensial: memahami

materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur,

konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan

materi ajar; memahami hubungan konsep antara mata pelajaran

terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan

sehari-hari. Kedua, subkompetensi menguasai struktur dan metode

keilmuan memiliki indikator esensial menguasai langkah-langkah

penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan.

d. Kompetensi sosial

Kompetensi ini memiliki tiga subranah. Pertama, mampu

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik.

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi

secara efektif dengan peserta didik. Kedua, mampu berkomunikasi

dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga

kependidikan. Ketiga, mampu berkomunikasi dan bergaul secara

efektif dengan orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat

sekitar.10

Dari beberapa bentuk kemampuan guru diatas dapat kita pahami

bahwa dalam proses belajar mengajar dituntut dari seorang guru untuk

10 Sudarwan Danin, 2010, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, Bandung: Alfabeta, hh. 22-24.



memiliki kemampuan dalam rangka mengefektifkan proses belajar

mengajar.

2. Efektifitas Pembelajaran

Pembelajaran efektif ialah suatu pembelajaran yang memungkinkan

siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai

tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. Keefektifan pembelajaran

merupakan hal yang sangat diharapkan dapat dicapai. Sebab kurang atau

tidak sempurna kegiatan pembelajaran jika tidak efektif.11

Efektifitas guru mengajar nyata dari keberhasilan siswa menguasai

apa yaang diajarkan guru itu. Walaupun tidak tercapai kemufakatan penuh

tentang ciri-ciri guru efektif itu, daftar dibawah ini boleh dikatakan

merangkum hasil penemuan dan kesimpulan para peneliti.

Guru yang efektif:

1. Mulai dan mengakhiri pelajaran tepat pada waktunya.

2. Berada terus didalam kelas dan menggunakan sebagian besar dari

jam pelajaran untuk mengajar dan membimbing pelajaran.

3. Memberi ikhtisar pelajaran lampau sebelum memulai pelajaran

baru.

4. Mengemukakan tujuan pelajaran pada permulaan pelajaran.

5. Menyajikan pelajaran baru langkah demi langkah dan memberi

latihan pada akhir tiap langkah.

6. Memberi latihan praktis yang mengaktifkan semua siswa.

11 M. Sobry Sutikno, 2013, Belajar dan Pembelajaran, Lombok: Holistica, h. 176.



7. Memberi bantuan kepada siswa khususnya pada latihan permulaan.

8. Mengajukan banyak pertanyaan dan berusaha memperoleh jawaban

dari semua atau sebanyak-banyaknya siswa untuk mengetahui

pemahaman tiap siswa.

9. Bersedia mengajarkan kembali apa yang belum dipahami siswa.

10. Memantau kemajuan siswa, memberi balikan yang sistematis dan

memperbaiki tiap kesalahan.

11. Mengadakan review atau ulangan tiap minggu secara teratur.

12. Mengadakan evaluasi berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan.12

Melalui proses pembelajaran, siswa akan berkembang ke arah

pembentukan manusia sebagaimana tersirat dalam tujuan pendidikan.

Supaya pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, guru harus mampu

mewujudkan proses pembelajaran dalam suasana kondusif. Proses

pembelajaran yang efektif dapat terwujud melalui kegiatan yang memiliki

ciri-ciri sebagai berikut:

a. Berpusat pada siswa

Dalam keseluruhan kegiatan proses pembelajaran, siswa

merupakan subjek utama. Oleh karena itu, dalam proses ini,

hendaknya siswa menjadi perhatian utama dari para guru.

Keberhasilan proses pembelajaran, erletak dalam perwujudan diri

siswa sebagai pribadi mandiri, pelajar efektif, dan pekerja

produktif.

12 S. Nasution, 2010, Kurikulum dan Pengajaran, Jakarta: Bumi Aksara, hh. 110-111.



b. Interaksi edukatif antara guru dengan siswa

Dalam proses pembelajaran hendaknya terjalin hubungan yang

bersifat edukatif. Interaksi antara guru dengan siswa hendaknya

berdasarkan sentuhan-sentuhan psikologis, yaitu adanya saling

memahami antara guru dengan siswa.

c. Suasana demokratis

Suasana demokratis dalam keas akan banyak memberikan

kesempatan kepada siswa untuk berlatih mewujudkan dan

mengembangkan hak dan kewajibannya. Suasana demokratis dapat

dikembangkan dalam proses pembelajaran melalui hubungan guru

dengan siswa.

d. Variasi metode mengajar

Dengan metode yang bervariasi akan menimbulkan rasa senang

pada siswa, tidak cepat bosan atau jenuh. Siswa pun akan semangat

untuk belajar, sehingga memungkinkan memperoleh hasil

pembelajaran yang lebih baik.

e. Guru profesional

Proses pembelajaran yang efektif, hanya mungkin bisa terwujud

apabila dilaksanakan oleh guru profesional dan dijiwai semangat

profesionalisme yang tinggi.

f. Bahan yang sesuai dan bermanfaat

Bahan yang diajarkan harus sesuai dengan kemampuan, kondisi

siswa dan lingkungannya, sehingga memberikan makna dan faedah



bagi siswa. Dengan bahan yang dirasakan sesuai dan berfaedah

atau bermanfaat, siswa akan melakukan aktivitas pembelajaran

yang lebih menggairahkan.

g. Lingkungan yang kondusif

Upaya menciptakan lingkungan kondusif bagi tercapainya tujuan

pembelajaran dan pengajaran sangat penting. Lingkungan yang

kondusif adalah lingkungan yang dapat menunjang bagi proses

pembelajaran secara efektif.

h. Sarana belajar yang menunjang

Proses pembelajaran akan berlangsung efektif apabila ditunjang

oleh sarana yang baik. Sarana belajar secara langsung terkait

dengan proses pembelajaran adalah alat bantu mengajar.13

Joan Middenforf, seperti yang dikutip oleh Sutikno,14 memberikan

saran bagaimana meningkatkan keefektifan pembelajaran berikut ini:

1. Siaplah segala sesuatu dengan baik. Bahan ajar harus jelas, cara
memberikannya juga harus baik, bicaranya jelas, dan buatlah
evaluasi agar siswa mengetahui peraturan yang harus dipatuhi
dalam mengikuti proses pembelajaran.

2. Buatlah motivasi dikelas agar siswa dapat berinteraksi atau
berfartisipasi dalam kegiatan di kelas dan berikan kesempatan pada
siswa untuk mengutarakan pendapatkan.

3. Tumbuhkan dinamika, dalam arti, bahwa guru harus menyenangi
pekerjaan sebagai pendidik, menyenangi dan menguasai bahan ajar
yang diberikan, dan juga senang mendorong siswa untuk
mempelajari tentang apa yang diberikan.

4. Ciptakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan siswa. Guru
harus meluangkan waktu untuk siswa yang barangkali menanyakan
sesuatu dari bahan ajar yang tidak mereka mengerti. Konsultasi

13 Tohirin, 2011, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Raja Wali Pers, hh.
177-180.

14 M. Sobry Sutikno, 2013, Op Cit, h. 178.



adalah cara yang baik bagi siswa dan juga bagi guru sendiri untuk
mengevaluasi hasil belajar yang dilakukan.

5. Perbaiki terus isi atau kualitas bahan ajar, agar bahan ajar tersebut
menjadi up- to- dete (mengikuti perkembangan terhadap hal-hal
yang baru) atau agar tidak ketinggalan zaman. Sebaiknya, jangan
memberikan pendidikan dengan issi bahan ajar yang itu-itu saja.15

Dari beberapa penjelasan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan

oleh guru dalam mengefektifkan pembelajaran, secara garis besar upaya

tersebut mencakup tiga hal, yaitu persiapan atau perencanaan, pelaksanaan

dan penilaian (evaluasi).

a. Tahap persiapan atau perencanaan

Kegiatan penting yang penting yang perlu dilakukan pada

tahapan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengecek atau membuat silabus dan RPP

2. Menentukan tujuan pembelajaran

3. Memilih model atau metode pembelajaran yang dipakai

dan media pembelajaran yang relevan

4. Menentukan cara penilaian atau evaluasi yang akan

dipakai untuk mengetahui kemajuan belajar siswa

5. Menentukan waktu pembelajaran dimulai dan tempat

pembelajaran itu dilaksanakan bila hal ini oleh bagian

pendidikan diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan

dari guru.

6. Menentukan buku bacaan wajib dan pilihan

15 Ibid.



7. Membuat ringkasan informasi atau handout yang

dibagikan kepada siswa.16

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, ada beberapa faktor penting yang

perlu diperhatikan agar keefektifan pembelajaran dapat

ditingkatkan adalah sebagai berikut:

1. Datang tepat waktu

2. Upayakan untuk menumbuhkan motivasi pada siswa

3. Menciptakan komunikasi yang baik (interaksi dalam

proses pembelajaran)

4. Gunakan media pembelajaran yang baik dan bervariasi

5. Gunakan model pembelajaran yang baik dan bervariasi

6. Berikan ringkasan materi di akhir pertemuan.17

c. Tahap penilaian atau evaluasi

Mengingat faktor evaluasi juga merupakan salah satu faktor

yang utama dalam membentuk siswa yang bermutu. Evaluasi tidak

hanya diberikan diakhir kegiatan pembelajaran (setelah habis

materi), tetapi harus dilakukan juga pada saat berlangsungnya

proses pembelajaran.18

3. Faktor- faktor yang mempengaruhi kemampuan guru dalam mengefektifkan

pembelajaran

16 Ibid, h. 179.
17 Ibid, hh. 180-187.
18 Ibid, h. 188.



Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan guru dapat

diungkapkan antara lain:

a. Kepribadian

Kepribadian guru akan menentukan bagi keberkesanan

guru dalam menjalankan tugasnya. Kepribadian guru, terlebih guru

pendidikan agama islam, tidak hanya menjadi dasar bagi guru

untuk berprilaku, tetapi juga akan menjadi model keteladanan bagi

para siswanya dalam perkembangannya. Oleh karena itu

kepribadian guru perlu dibina dan dikembangkan dengan sebaik-

baiknya.19

b. Kemampuan mengajar

Gaya guru dalam mengajar dikelas, pada umumnya

dipengaruhi oleh persepsi guru itu sendiri tentang mengajar. Jika

seorang guru mempunyai persepsi bahwa mengajar itu adalah

hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, maka dalam mengajar

guru tadi cenderung menempatkan siswa sebagai wadah yang harus

diisi oleh guru. Praktiknya guru menerangkan pelajaran dan siswa

memperhatikan, selanjutnya siswa diuji tentang kemampuannya

menangkap materi yang diajarkan oleh guru. Jika siswa tidak

mampu memberikan jawaban secara benar, maka kesalahan

cenderung ditimpakan kepada siswa.20

c. Kedisiplinan

19 Tohirin, 2011, Op cit, hh. 169-170.
20 Suyanto dan Asep Djihad, 2012, op.cit, h. 54.



Seorang guru yang menghendaki kesuksesan dalam

melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya, haruslah

memiliki disiplin yang tinggi. Datang tepat waktu, mengajar

dengan penuh rasa tanggung jawab, menaati ketentuan yang

berlaku di sekolah, mampu menjadi teladan sebagai contoh bagi

siswa- siswinya. Guru yang berdisiplin tidak hanya taat ketika ada

kepala sekolah saja. Ketaatannya kepada aturan, tugas dan

tanggung jawabnya karena panggilan dari hati nuraninya sebagai

kebutuhan.21

B. Penelitian Relevan

Penelitian tentang efektifitas pembelajaran telah ada diteliti orang:

Nurpitriah D mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun  2008 meneliti

tentang Upaya Guru dalam Mengefektifkan Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di SMPN 20 Pekanbaru. Hasil penelitiannya terletak pada kategori

cukup, dimana beliau membuat standar penelitian dengan 4 kategori, yaitu

baik, cukup, kurang baik dan tidak baik. Secara kualitatif dikatakan cukup dan

secara kuantitatif berjumlah 72,5%. Jika dikaitkan dengan judul peneliti, yakni

sama- sama membahas tentang efektifitas guru dalam proses pembelajaran, dan

perbedaannya dengan penulis teliti adalah bahwa Nurpitriah D meneliti tentang

hal-hal atau upaya- upaya yang dilakukan guru untuk mengefektifkan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, sedangkan yang diteliti dalam judul

penulis adalah analisis kemampuan guru guru Pendidikan Agama Islam dalam

21 Isjoni, 2010, Pengembangan Profesionalisme Guru, Pekanbaru: Cendikia Insani, hh. 71-72.



menyelenggarakan efektifitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Yusniati mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun  2009

meneliti tentang Efektivitas Pembelajaran Berorientasi Aktivitas dalam Mata

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Da’wah Rumbai Pekanbaru. Hasil

dari penelitiannya terletak pada kategori efektif, dimana beliau membuat suatu

standar penelitian dengan 4 kategori yaitu, efektif sekali, efektif, cukup efektif

dan tidak efektif. Secara kualitatif dikatakan efektif sekali dan secara

kuantitatif berjumlah 90%. Jika dikaitkan dengan judul peneliti, yakni sama-

sama membahas tentang efektifitas pembelajaran, dan perbedaannya dengan

penulis teliti adalah Yusniati meneliti tentang aktivitas ketuntasan

pembelajaran efektif, sedangkan yang diteliti dalam judul penulis adalah

analisis kemampuan guru guru Pendidikan Agama Islam dalam

menyelenggarakan efektifitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Utara Kabupaten Kampar.

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, dan agar

tidak menyimpang dari tujuan yang telaah ditetapkan, maka penulis

memberikan batasaan terhadap konsep operasional yaang digunakan, kajian ini

terdiri dari satu variabel yaitu Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam

dalam meningkatkan Efektifitas Pembelajaran. Maka penulis perlu

memaparkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Mulai dan mengakhiri pelajaran tepat pada waktunya.



2. Guru memastikan siswa telah siap untuk belajar atau memulai

pelajaran.

3. Guru membuat suasana proses belajar menjadi hidup agar siswa

tertarik dan berfikir serius dengan topik yang diajarkan

4. Guru melakukan apersepsi baik tentang materi pelajaran sebelum

atau yang akan dipelajari.

5. Guru menggunakan metode dan strategi yang bervariasi agar siswa

tertarik dengan materi yang diajarkan.

6. Guru memilih dan menggunakan media pembelajaran yang baik

dan relevan.

7. Guru menguasai materi pelajaran.

8. Guru menciptakan komunikasi yang baik (interaksi dalam proses

pembelajaran).

9. Guru dengan tanggap menerima umpan balik dari siswa untuk

kesuksesan pembelajaran

10.Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa.

11.Guru memberikan pujian kepada siswa.

12.Guru bersedia mengajarkan kembali apa yang belum dipahami

siswa.

13. Guru memberikan tindakan terhadap siswa yang mengganggu

proses pembelajaran.

14. Guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui

pemahaman siswa.



15.Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk mengaplikasikan

mata pelajaran yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari

16.Guru memberikan ringkasan materi di akhir pertemuan.

D. Hipotesis dan Asumsi Penelitian

1. Hipotesis

Berdasarkan deskripsi teoritis, penelitian relevan, dan kerangka

teoritis diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

Ho : Adanya perbedaan yang signifikan kemampuan guru

Pendidikan Agama Islam dalam menyelenggarakan efektifitas

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di   SMPN 1 Kampar

Utara Kabupaten Kampar.

Ha : Tidak ada perbedaan yang signifikan kemampuan guru

Pendidikan Agama Islam dalam menyelenggarakan efektifitas

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kampar

Utara Kabupaten Kampar.

2. Asumsi

Berdasarkan pengamatan penulis tentang kemampuan guru

Pendidikan Agama Islam dari aspek kefektifan proses pembelajaran:

1. Guru bidang studi Pendidikan Agama Islam mampu

menyelenggarakan efektifitas pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di SMPN 1 Kampar Utara Kabupaten Kampar.

2. Tidak ada perbedaan yang disignifikan kemampuan guru

Pendidikan Agama Islam dalam menyelenggarakan efektifitas



pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kampar Utara

Kabupaten Kampar.


