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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya yang

dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusisanya. Kemajuan

akan cepat dicapai bila mana didukung oleh sumber daya alam yang memadai dan

sumber daya manusia yang berkualitas, sebaliknya kemajuan akan terhambat jika

faktor sumber daya alam terbatas serta sumber daya manusia yang kurang

berkualitas.

Menciptakan sumber daya manusia tidak lepas dari faktor pendidikan.

Karena, pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang

yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia pendidikan merupakan amanah perjuangan

bangsa yang harus selalu dilaksanakan, pendidikan dalam arti kata mencerdaskan

kehidupan bangsa merupakan bagian terpenting dari tujuan bangsa Indonesia ini.

Semuanya itu tertuang dalam isi pembukaan UUD 1945 alenia 4 yang berbunyi :

“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial....,”1

1 Kaelan, M.S, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradikma, 2004, h. 270.
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Salah satu bagian terpenting dalam mencerdaskan anak bangsa adalah

guru. Hal ini dikarenakan guru adalah orang tua kedua bagi siswa setelah orang

tua, jadi guru mempunyai tugas yang sama dengan orang tua yaitu mendidik dan

memajukan pola pikir siswa untuk lebih maju dan mampu bersaing dengan siswa

lainnya.

Guru merupakan seorang yang mempunyai tugas dalam memajukan

kualitas pendidikan, dan guru juga berada pada barisan terdepan dalam

pelaksanaan pendidikan, karena guru yang berhadapan langsung dengan siswa.

Dari hal tersebut maka jelas tugas guru sangatlah berat, oleh sebab itu seorang

guru harus mempunyai kemampuan atau kompetensi yang mendukung untuk

kelancaran proses pembelajaran. Dengan memiliki kompetensi yang berkaitan

dengan tugas dan tanggung jawabnya yang diharapkan guru mampu menjalankan

tugasnya secara profesional. Kompetensi yang dimaksudkan disini adalah

kompetensi profesional.

kompetensi ini terdiri dari dua subranah kompetensi, yaitu: menguasai

substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, menguasai struktur dan

metode keilmuan atau menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis

untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi.2

Kompetensi profesional ini merupakan kemampuan penguasaan materi

pelajaran secara luas dan mendalam yang dimiliki guru untuk membimbing siswa.

Kompetensi ini meliputi kemampuan penguasaan materi/bahan bidang studi yang

dibinanya, mengolah materi secara kreatif, memahami standar kompetensi

2 Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, Bandung: Alfabeta, 2010,
hh.  22-24.
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pelajaran yang diampuh dan kemampuan dalam mengikuti perkembangan

teknologi. Dan dengan kompetensi profesional ini diharapkan agar guru mampu

memberikan pelajaran yang menyenangkan, memberikan pengetahuan yang lebih

berwawasan, serta guru diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa

dalam kegiatan belajar mengajar.

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan inti dari kegiatan pendidikan

secara keseluruhan. Mengajar adalah suatu aktifitas mengorganisasikan atau

mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak didik,

sehingga terjadi proses belajar mengajar.3

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan anak

didik kedalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar

sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada hakikatnya pemebalajaran dikelas

merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri dimana guru dan siswa

bertukarpikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Dalam komunikasi

sering timbul dan terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi

tersebut tidak efektif dan efisien, antara lain disebabkan oleh adanya

kecenderungan verbalisme, ketidaksiapan siswa, kurangnya minat dan kegairahan,

dan lain sebagainya.4

Pada hakekatnya orientasi kompetensi guru ini tidak hanya diarahkan pada

intelektual dalam kaitannya dengan pelaksanaan proses belajar mengajar bersama

anak didiknya saja, akan tetapi punya jangkauan yang lebih luas lagi, yaitu sesuai

3 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007, h. 48.

4 Asnawir dan Basyirudin Usman, Media Pembelajaran, Jakarta: Ciputat Press, 2002,  h.
13.
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dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang nantinya mempergunakannya.

Juga terletak pada pendidikan yang akhirnya diharapkan mampu mencetak kader-

kader pembangunan di masa mendatang.

Perumusan guru seperti dikemukakan di atas sangat penting atau berguna

bagi guru untuk dijadikan pijakan atas pedoman dalam mengukur kompetensinya.

Ini merupakan suatu yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru yang terlibat

langsung dalam proses belajar mengajar. Dikatakan seseorang yang telah memilih

guru sebagi profesinya, hendaklah bersikap progresif dengan berupaya

mengetahui kompetensi apa yang dituntut oleh masyarakat dalam dirinya,

selanjutnya guru berusaha memenuhinya dan memperbaikinya kekurangan yang

dirasa masih terlalu jauh ketinggalan, dengan langkah seperti ini maka kompetensi

yang bagaimanapun yang diharapkan masyarakat dari seorang guru tidaklah berat

untuk dipenuhi. Disamping itu guru yang sudah bertekad memilih guru sebagai

profesinya sudah barang tentu ia selalu berusaha dengan semangat untuk

mengembangkan kariernya dan mengabdi pada profesinya itu.

Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi guru yang terpenting. Bila

kompetensi ini tidak ada pada guru, maka guru tidak akan berkompeten dalam

melakukan tugasnya dan hasilnya juga tidak akan optimal. Dalam proses

pendidikan disekolah, termasuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi diajarkan berbagai macam mata

pelajaran, seperti diantaranya: Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia,

Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah dan termasuk juga Pendidikan Agama Islam.
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Mata pelajaran tersebut merupakan komponen dalam pendidikan. Demikian juga

dengan kompetensi-kompetensi guru yang mengajar pada mata pelajaran tersebut.

Setiap mata pelajaran yang diajarkan juga memiliki tujuan dan sasaran

secara khusus sesuai dengan mata pelajaran tersebut. Keberadaan mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) amatlah penting disekolah untuk membentuk

moral siswa. Dan guru-guru yang mengajar juga harus memiliki kompetensi yang

cukup untuk menjalankan proses belajar-mengajar, sehingga nanti pada tahap

berikutnya baik siswa atau guru dapat diketahui sejauh mana kompetensi

profesional guru ini mempengaruhi prestasi belajar siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam tersebut.

Selanjutnya berhubungan dengan prestasi belajar siswa, prestasi belajar

adalah hasil yang didapatkan setelah siswa melakukan kegiatan belajar. Prestasi

belajar siswa dalam proses belajar mengajar dimaksudkan untuk memberikan

informasi tentang kemajuan atas apa yang dikerjakan oleh siswa dan untuk

mengetahui bagaimana dan telah sampai dimana penguasaan dan mempuan yang

siswa dapatkan setelah mempelajari sesuatu hal. Prestasi belajar siswa ini erat

kaitannya dengan kompetensi profesional, karena guru yang memiliki kompetensi

atau kemampuan yang baik dan menjalankan profesinya secara profesional maka

akan memberikan dampak yang baik pada prestasi belajar siswa. Hal ini

dikarenakan profesional guru merupakan kunci pokok kelancaran dan kesuksesan

proses pembelajaran di sekolah.5

5 Fachruddin Saudagar, Pengembangan Profesionalitas Guru, Jakarta: Gaung Persada
Press, 2009, h. 51.



6

Guru yang profesional diyakini mampu mengantarkan siswa dalam

pembelajaran untuk menemukan, mengelola dan memadukan perolehannya dan

memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan

nilai maupun keterampilan hidupnya. Guru yang profesional diyakini mampu

membuat siswa untuk berpikir, bersikap dan bertindak kreatif.

Pretasi belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki oleh siswa

dalam menerima, menolak dan menilai informasi-informasi sesuai dengan tingkat

keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran, yang dinyatakan dalam

bentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar

mengajar. Tinggi rendahnya prestasi belajar  siswa dapat diketahui setelah

diadakan penilaian hasil belajar.

Oemar Hamalik mengemukakan untuk mengetahui sejauh mana prestasi

belajar siswa maka perlu diadakan pengukuran secara :

a. Assesment adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur

prestasi belajar (achievement) siswa sebagai  hasil dari suatu program

intruksional.

b. Pengukuran (measurement) berkenaan dengan pengumpulan data

deskriptif tentang produk siswa dan atau tingkah laku siswa, dan

hubungannya dengan standar prestasi atau norma.6

Pendidikan agama sebagai suatu bidang studi merupakan kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan dari bidang studi lainnya, karena bidang studi tersebut

secara keseluruhan berfungsi menyempurnakan atau menunjang tercapainya

6 Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan - Kesulitan Belajar, Bandung: Tarsito,
2003, h. 146.
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tujuan umum pendidikan nasional. Jadi antara pelajaran agama dan pelajaran

umum lainnya memiliki kaitan yang erat dalam pembelajaran.

Pendidikan dengan sendirinya adalah mencakup seluruh aspek kehidupan

yang dibutuhkan oleh hamba Allah SWT. Dengan begitu jelaslah bagi kita bahwa

semua cabang ilmu pengetahuan yang secara material bukan islamic juga

termasuk kedalam ruang lingkup islam, sekurang-kurangnya menjadi bagian yang

menunjang.7 Dan untuk mengetahui aspek yang diberikan oleh pendidik (guru)

dapat diterima oleh peserta didik, caranya  adalah dengan melaksanakan

assesment dan penilaian. Dengan assesment ini kita dapat menilai sejauh mana

tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran yang telah dilalui tersebut.

Suatu hasil pendidikan akan dianggap tinggi mutunya apabila kemampuan

pengetahuan dan sikap yang dimiliki oleh peserta didik berguna bagi

perkembangan selanjutnya baik dilembaga pendidikan yang lebih tinggi maupun

di masyarakat.8

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan pada lokasi

penelitian maka penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut :

1. Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam sudah bagus sementara masih

ditemukan prestasi belajar siswa yang rendah.

2. Guru telah membuat kisi-kisi soal, namun prestasi siswa masi ada yang

dibawah standar yang telah ditetapkan.

7 Nur Uhubiyati, Ilmu Pendidikan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 1997,   hh. 12-13.
8 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta,

2003, h. 25.
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3. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam dalam melaksanakan dan

menyusun instrumen evaluasi sudah bagus, namun masih ditemukan prestasi

belajar siswa yang rendah.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Kompetensi Profesional

Guru Dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama

Islam Di SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian

yang penulis maksudkan diatas, maka dirasa perlu adanya penegasan istilah, yaitu

sebagaimana berikut:

1. Kompetensi adalah kemampuan, kecakapan atau wewenang yang harus

dimiliki seorang guru.9

2. Profesional adalah orang yang menyandang suatu profesi dalam

pekerjaan.10 Sedangkan dalam UU RI No. 14 Th. 2005, Tentang Guru dan

Dosen, Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau

norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.11

3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utuama yaitu mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi

9 Fachrudin Saudagar, Op. Cit. h. 29.
10 Ibid, h. 5.
11 UU RI No. 14 Th. 2005, Tentang Guru dan Dosen.
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anak didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.12

4. Prestasi belajar adalah tingkatan keberhasilan dalam mempelajari materi

pelajaran disekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh

dari hasil tes.13 Jadi prestasi siswa dapat diartikan hasil yang diperoleh

karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Prestasi belajar

merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar. Karena

kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil

dari proses belajar mengajar. Prestasi yang dimaksudkan dalam penelitian

ini adalah ahsil belajar yang dilihat dari nilai rapor atau mid semester

siswa.

5. Pendidikan Agama Islam adalah suatu materi pembelajaran yang wajib

dipelajari oleh siswa di tingkat sekolah dasar, menengah dan kejuruan.

Pendidikan Agama Islam ini meliputi Al-qur’an-Hadits, Akidah, Akhlak,

Fikih dan Sejarah kebudayaan Islam.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam latar belakang

masalah, bahwa persoalan pokok kajian ini adalah Hubungan Antara

Kompetensi Profesional Guru Dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi

12 Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP, Jakarta: Gaung
Persada Press, 20017, h. 194.

13 Hadari Nawawi,  1998, Administrasi Sekolah, Jakarta: Galio Indonesia, h. 100.
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Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan persoalan pokok tersebut, maka

masalah-masalah yang menjadi kajian ini dapat diidentifikasi sebagai

berikut:

a. Bagaimana kompetensi profresional guru Pendidikan Agama Islam di

SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

b. Apakah latar belakang pendidikan guru PAI dapat mempengaruhi

prestasi belajar siswa di SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi?

c. Bagaimana guru Pendidikan Agama Islam melaksanakan evaluasi

pembelajaran di SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi Kabupaten

Kuantan Singingi?

d. Apakah faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru

terhadap pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam?

e. Apakah faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa di SMP

Negeri 1 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

f. Apakah ada hubungan antara kompetensi profesional guru Pendidikan

Agama Islam dengan prestasi belajar siswa?

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang mencakup kajian ini,

maka untuk mempermudah dalam melakukan penelitian agar tidak terjadi

kesalahan dalam memahami masalah yang diteliti dan mengingat

keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, penulis membatasi masalah yang
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diteliti, yang penulis fokuskan pada  hubungan antara kompetensi

profesional guru dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diformulasikan

masalah yang akan diteliti adalah :

a. Bagaimana kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di

SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

b. Bagaiman Prestasi belajar siswa di SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi?

c. Bagaiman hubungan antara kompetensi profesional guru dengan

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaiman kompetensi profesional guru Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kecamatan

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
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b. Untuk mengetahui bagaiman prestasi belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Untuk mengetahui hubungan anatara kompetensi profesional guru

dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kecamatan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dalam membuat

suatu karya tulis ilmiah.

b. Untuk melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi S1

pada fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim RIAU.

c. Dengan adanya hasil penelitian ini kita dapat melihat bagaimana

kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran, dan

diharapkan dapat sama-sama diperbaiki baik itu dari cara belajar,

metode, strategi dan sebagainya agar tercapainya tujuan pembelajaran.


