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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Prinsip Pendidikan Islam

Dalam pendidikan Islam terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi

acaun dalam mendidik dan mengembangkan peserta didik, yang harus dipahami

oleh seorang guru, prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Pendidikan Islam itu adalah implikasi dari karakteristik (ciri-ciri) manusia

menurut Islam.

a. Fitrah

b. Kesatuan roh dan jasad

c. Kebebasan berkehendak

2. Pendidikan Islam adalah pendidikan integral dan terpadu

Pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains

dan agama. Penyatuan antara kedua sistem pendidikan ini adalah tuntutan

akidah Islam.

2. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang

Ada beberapa prinsip keseimbangan yang mendasari pendidikan

Islam tersebut, yaitu:

a. Keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi

b. Keseimbangan antara jasmani dan rohani

c. Keseimbangan antara individu dan masyarakat

13
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3. Pendidikan Islam adalah pendidikan universal

Prinsip ini maksudnya adalah pandangan yang menyeluruh pada

seluruh aspek kehidupan manusia. Agama Islam yang menjadi dasar

pendidikan Islam itu bersifat menyeluruh terhadap wujud, alam jagat dan

hidup. Ia menekankan pandangan yang menghimpun roh dan badan, antara

individu dan masyarakat, antara dunia dan akhirat, antara materi dan

spiritual.

4. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dinamis

Pendidikan Islam dalam prinsip ini tidak statis dalam tujuan

materi, kurikulum, media, dan metodenya, tetapi ia selalu membaharuinya

diri dan berkembang. Ia memberikan respon terhadap kebutuhan-

kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial

yang tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam.1

Selanjutnya jika berbicara soal kompetensi atau kemampuan guru dalam

mengajar, hal ini merupakan sesuatu yang baru dalam pendidikan Islam. Namun

demikian setidaknya jauh sebelum istilah kompetensi ini ada, al-Qur’an telah

terlebih dahulu membahas pokok-pokoknya melalui firman Allah swt. Meskipun

hanya sekedar dasar tapi setidaknya sudah bisa dipahami maksud dibalik ayat

tersebut turun, seperti ayat yang barikut ini, terdapat dalam surat an-Nahl : 44 :

1 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, 2008, cet. Ke 7, hh. 28-36.
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Artinya: keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab, dan kami turunkan
kepadamu al-Qur’an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa
yang telah diturunkan kepada mereka.2

Walaupun ayat diatas turun dalam konteks tertentu, namun dapat pula

dipahami bahwa dari kata litubayyinu ini mengindikasikan disinilah tugas seorang

guru dalam menjelaskan dan menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik

sesuai dengan kemampuan guru tersebut.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam jelas memiliki dasar pada al-

Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw, meskipun ayat-ayat dalam al-Qur’an

tersebut turun bersifat universal tetapi dasar dan pokok-pokok pendidikan islam

itu telah tertuang disini. Maka disinilah tugas seorang manusia untuk merepakan

dan bahkan mengembangkan dasar-dasar Pendidikan Islam yang telah ditetapkan

dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw tersebut.

B. Kompetensi Guru

1. Pengertian Kompetensi Guru

Tentang kompetensi ini ada beberapa rumusan atau pengertian

yang perlu dicermati yaitu Kompetensi (competence), menurut Hall dan

Jones  yaitu pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu

kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara

pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati dan diukur. Selanjutnya

Richards menyebutkan bahwa istilah kompetensi mengacu kepada perilaku

yang dapat diamati, yang diperlukan untuk menuntaskan kegiatan sehari-

hari. Sedangkan Spencer mengatakan bahwa kompetensi merupakan

2 Al-Qur’an dan Terjemahan Departemen Agama RI, cet. 6 : 2010.
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karakteristik mendasar seseorang yang berhubungan timbal balik dengan

suatu kriteria efektif dan kecakapan terbaik seseorang dalam pekerjaan

atau keadaan.3

Istilah kompetensi sebenarnya memiliki makna yang diantaranya

adakah sebagai berikut:

a. Menurut Usman, kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan

kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun

yang kuantitatif.

b. Menurut Robert Houston, kompetensi adalah suatu tugas memadai atau

pemilikan atau pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang

dituntut oleh jabatan tertentu.4

c. Charles E. Johnson, mengatakan bahwa kompetensi merupakan

perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan

sesuai dengan kondisi yang diharapkan.5

Pengertian kompetensi ini, jika digabungkan dengan sebuah profesi

yaitu guru atau tenaga pengajar, maka kompetensi guru mengandung arti

kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya

secara bertanggung jawab dan layak, atau kemampuan dan kewenangan

guru dalam melaksanakan tugasnya.

3 Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual: Panduan
Bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2007,  h. 15.

4 Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan
Sukses Dalam Sertifikasi Guru, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, cet. Ke-7, hh.51-52.

5 Moch. Uzer Usman, Menjadi Profesional, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, cet ke-
17, h. 14.
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Satu kunci pokok tugas dan kedudukan guru sebagai tenaga

profesional menurut ketentuan pasal 4 UU Guru dan Dosen adalah sebagai

agen pembelajaran (Learning Agent) yang berfungsi meningkatkan

kualitas pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran guru memiliki

peran yang strategis dalam pembelajaran antara lain sebagai fasilitator,

motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran dan pemberi inspirasi belajar

bagi peserta didik.6

Kompetensi guru agama Islam adalah kewenangan untuk

menentukan Pendidikan Agama Islam yang akan diajarkan pada jenjang

tertentu di sekolah tempat guru itu mengajar. Guru agama berbeda dengan

guru-guru bidang studi lainnya. Guru agama di samping melaksanakan

tugas pengajaran, yaitu memberitahukan pengetahuan keagamaan, juga

melaksanakan tugas mengajar dan pembinaan bagi peserta didik, ia

membantu pembentukan kepribadian, pembinaan akhlak serta

menumbuhkembangkan keimanan dan ketaqwaan para peserta didik.

Kemampuan guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam tidak

hanya memiliki (keunggulan pribadi yang dijiwai oleh keutamaan hidup

dan nilai-nilai luhur yang  dihayati serta diamalkan. Namun seorang guru

agama hendaknya memiliki kemampuan paedagogis atau hal-hal mengenai

tugas-tugas kependidikan seorang guru agama tersebut.

6 Trianto dan Titik Triwulan Tutuk, Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi,
Kompetensi dan Kesejahteraan, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007, cet ke-1, h. 71.
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2. Urgensi Kompetensi Guru

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam proses pembelajaran tersirat adanya satu kesatuan kegiatan

yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar.

Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,

maka guru mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam

mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu, sudah seharusnya guru mempunyai berbagai

kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan

kompetensi tersebut, maka akan menjadikan guru profesional, baik secara

akademis maupun non akademis. Masalah kompetensi guru merupakan hal

urgen yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan

apapun.

Guru yang terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi

yang baik dan mampu melakukan social adjustment dalam masyarakat.

Kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan kurikulum. Ini

dikarenakan kurikulum pendidikan harus disusun berdasarkan kompetensi

yang dimiliki oleh guru. Tujuan, program pendidikan, sistem

penyampaian, evaluasi, dan sebagainya, hendaknya direncanakan

sedemikian rupa agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara
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umum. Dengan demikian diharapkan guru tersebut mampu menjalankan

tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin.7

Dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa,

kompetensi guru berperan penting. Proses belajar mengajar dan hasil

belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan

isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi

guru yang mengajar dan membimbing para siswa. Guru yang berkompeten

akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada

pada tingkat optimal.8

3. Kompetensi Profesional Guru

Berdasarkan UU Sisdiknas No. 14 tahun 2005 tentang guru dan

dosen pada pasal 10, menyebutkan bahwa kompetensi profesional adalah

kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi,

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan

dalam standar Nasional pendidikan.

Adapun ruang lingkup kompetensi profesional sebagai berikut :

1. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi,

psikologis, sosiologis, dan sebagainya

7Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, Jakarta: Bumi
Aksara, 2009, Cet Ke-6, hh. 34 – 35.

8.Ibid. , h. 36.
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2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan

peserta didik

3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi

tanggung jawabnya

4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi

5. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan

sumber belajar yang relevan

6. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran

7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik

8. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik9

Dengan diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan

(KTSP) saat ini, dalam hal penilaian atau evaluasi, ditinjau dari sudut

profesionalisme tugas kependidikan maka dalam melaksanakan kegiatan

penilaian yang merupakan salah satu ciri yang melekat pada pendidik

profesional. Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan

balik atas proses pembelajaran yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan

karena salah satu indikator keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh

tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik. Dengan demikian, hasil

penilaian dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran dan

umpan balik bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas proses

pembelajaran yang dilakukan.

9E. Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012,
Cet. Ke-6, hh. 135 – 137.
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Adanya komponen-komponen yang menunjukkan kualitas

mengevaluasi akan lebih memudahkan para guru untuk terus

meningkatkan kualitas menilainya. Dengan demikian, berarti bahwa setiap

guru memungkinkan untuk dapat memiliki kompetensi menilai secara baik

dan menjadi guru yang bermutu.

a) Mempelajari fungsi penilaian

b) Mempelajari bermacam-macam teknik dan prosedur penilaian

c) Menyusun teknik dan prosedur penilaian

d) Mempelajari kriteria penilaian teknik dan proseur penialaian

e) Menggunakan teknik dan dan prosedur penilaian

f) Mengolah dan menginterpretasikan hasil penilaian

g) Menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan proses belajar mengajar

h) Menilai teknik dan prosedur penilaian

i) Menilai keefektifan program pengajaran

Dalam standar kompetensi guru, hal penguasaan teknik evaluasi,

guru yang berkompeten mampu melaksanakan evaluasi proses dan hasil

serta manfaat pembelajaran yaitu dengan:

1) Mengidentifikasi berbagai jenis alat atau cara penilaian

2) Menentukan metode yang tepat dalam menilai hasil belajar

3) Membuat dan mengembangkan alat evaluasi sesuai kebutuhan

4) Menentukan kriteria keberhasilan dalam melakukan evaluasi

5) Menganalisis hasil evaluasi dan melaksanakan tindak lanjut.10

10 Kunandar, Op.Cit, h. 68.
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C. Prestasi Belajar

Belajar merupakan tindakan dan perilaku yang kompleks. Sebagai

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa. Siswa adalah penentu terjadinya

proses belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada

dilingkungan sekitar.11 Hamzah B. Uno mengemukakan bahwa belajar adalah

proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan interaksi antara

individu dengan lingkungannya yang dilakukan secara formal, informal dan non

formal.12 Oleh karena itu belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Setelah

mengikuti proses belajar mengajar, maka akan mendapatakan perubahan tingkah

laku. Perubahan tingkah laku dari satu taraf ketaraf berikutnya dinamakan dengan

prestasi.

Untuk mengetahui apakah tujuan pengajaran yang telah ditetapka tercapai

atau tidak, perlu diadakan evaluasi. Tujuan diadakan evaluasi adalah untuk

mengetahui tingkat kemajuan atau prestasi siswa setelah mengikuti proses belajar

mengajar, disamping dapat mengetahui prestasi maupun gambaran kemajuan

siswa, evaluasi juga dapat menjadi umpan balik bagi guru itu sendiri dalam usaha

memperbaiki materi pelajaran sebelumnya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Roestiyah N.K bahwa dengan evaluasi

guru dapat mengetahui prestasi dan kemajuan siswa, sehingga dapat bertindak

yang tepat bila anak mengalami kesulitan belajar. Evaluasi dapat menggambarkan

kemajuan anak, prestasinya, hasil rata-ratanya, tetapi dapat menjadi umpan balik,

11 Dimyati dan Mujiyono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, cet.ke
4 h.7.

12 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, Analisis Dibidang Pendidikan,
Jakarta: Bumi Aksara, 2012, cet. 9, h. 22.
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guru dapat meneliti dirinya dan berusaha memperbaiki dalam perencanaan

maupun teknik penyajiannya.

Tulus Tu’u mengemukakan bahwa prestasi merupakan hasil yang dicapai

oleh seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik

adalah hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah atau di

perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui

pengukuran dan penilaian.13 Selanjutnya Tulus Tu’u merumuskan prestasi belajar

siswa sebagai berikut:

1. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika

mengikuti dan mengajarkan tugas dan kegiatan pembelajaran disekolah.

2. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai dari aspek kognitifnya

karena berkaitan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau

ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesa dan evaluasi.

3. Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai dari hasil

evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan ulangan-

ulangan atau ujian-ujian yang ditempuhnya.14

Dari penjelasan diatas mengenai prestasi belajar, dapat disimpulkan bahwa

prestasi belajar, atau hasil belajar dapat diketahui dan diukur melalui penilaian

(evaluasi) yang biasanya digunakan angka-angka atau nilai. Setiap proses belajar

mengajar disertai dengan penilaian. Penilaian sangat penting dalam suatu proses

pembelajaran, dengan nilai itu siswa dapat mengetahui kemampuan dirinya, bagi

siswa yang memiliki nilai rendah maka ia akan berusaha meningkakan cara

13 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, Jakarta : Grasindo, 2004,
h. 75.

14 Ibid, h. 76.



24

belajarnya kearah yang lebih baik, dan bagi siswa yang telah berhasil maka ia

akan menambah semangat belajarnya.

Adapun dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu:

a. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang

belajar. Adapun yang termasuk dalam faktor intern adalah faktor

jasmaniyah yang meliputi faktor kesehatan, cacat tubuh dan faktor

psikologis yang meliputi faktor intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,

kematangan dan kesiapan.

b. Faktor ekstern adalah faktor yang berada diluar diri individu. Faktor ini

meliputi keluarga yang berupa cara orang tua mendidik, relasi antara

anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga.

Faktor seoklah yang meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran,

waktu sekolah, keadaan gedung, metode mengajar dan tugas rumah, dan

faktor masyarakat, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.15

Dalyono mengemukakan faktor eksternal yang mempengaruhi belajar

adalah sebagai berikut:

1) Keluarga

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan

anak dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya

penghasilan, cukup atau kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua,

rukun atau tidaknya hubungan orang tua, dengan anak-anaka, tenang atau

15 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, Jakarta: Rineka Cipta, 2010,
cet. Ke 5 h. 60.
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tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut mempengaruhi

keberhasilan belajar.

2) Sekolah

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat

keberhasilan belajar. Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian

kurikulum dan kemampuan anak, keadaan fasilitas atau perlengkapan

disekolah, keadaan ruangan, jumlah murid perkelas, pelaksanaan tata tertib

sekolah dan sebagainya, semua ini turut mempengaruhi keberhasilan

belajar anak. Bila suatu sekolah kurang memperhatikan itu semua maka

hal ini mengakibatkan prestasi belajar anak menjadi rendah.

3) Masyarakat

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar.

4) Lingkungan

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga penting mempengaruhi

prestasi belajar. Keadaan lingkungan, bangunan  rumah, suasana sekitar,

keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya.16

Ada beberapa tipe prestasi belajar tersebut, seperti yang dikemukakan

oleh Tohirin, yaitu:

a) Tipe prestasi belajar bidang Kognitif

Tipe prestasi belajar bidang kognitif mencakup pengetahuan

hafalan (knowledge), pemahaman (comrehention), penerapan (aplikasi),

analisis, sintesis dan evaluasi.

16 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hh. 59-60.
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b) Tipe prestasi belajar bidang Afektif

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Adal

kecenderungan bahwa prestasi belajar bidang afektif kurang mendapatkan

perhatian dari guru. Para guru cenderung lebih memperhatikan atau

tekanan pada bidang kognitif semata. Tipe prestasi bidang afektif tampak

pada siswa dalam berbagai tingkah laku, seperti atensi atau perhatian

terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman,

kebiasaan belajar dan lain-lain.

c) Tipe prestasi belajar bidang Psikomotor

Tipe prestasi bidang psikomotor tampak dalam bentuk

keterampilan (skill), dan kemampuan bertindak seseorang. Adapun

tingkatan keterampilan itu meliputi :

(1) Gerakan reflex (keterampilan pada gerakan yang sering terjadi tidak

disadari karena sudah merupakan kebiasaan

(2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar

(3) Kemampuan perspektual termasuk didalamnya membedakan visual,

mebedakan auditif motorik dan lain-lainnya

(4) Kemampuan dibidang fisik seperti kekuatan, keharmonisan dan

ketepatan

(5) Gerakan-gerakan yang berkaitan dengan skill, mulai dari keterampilan

sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks
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(6) Kemampuan yang berkenaan denan non decursive komunikasi seperti

gerakan ekspresif dan interpretatif.17

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Judul penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis

dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Hasbiah, Tarbiyah dan Keguruan/PAI, tahun 2008 dengan judul Pengaruh

Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Prestasi Belajar Siswa

di Sekolah Menengah Kejuruan Pondok Pesantren Darel Hikmah

Pekanbaru. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa adanya pengaruh

yang signifikan antara kinerja guru pendidikan agama islam terhadap

prestasi belajar siswa di sekolah menengah kejuruan pondok pesantren

darel hikmah pekanbaru. Pengaruh ini dapat dilihat dari angka korelasi

sebesar 289,470, angka ini jauh lebih besar dari angka F tabel pada taraf

5% yakni 4,17.

2. Silpia Juniarti Harahap, Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan IPS-ekonomi,

tahun 2010 dengan judul Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Ilmu

Pengetahuan Sosial Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMA

Muhammadiyah Pekanbaru. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan

bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara kompetensi profesional

guru ilmu pengetahuan sosial terhadap prestasi belajar siswa di SMA

17 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Agama Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,
h. 151.
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Muhammadiyah Pekanbaru. Ini dapat dilihat dari angka korelasi sebesar

0,358, angka ini lebih besar dari pada “r” tabel pada taraf 5% yakni 0,250.

E. Konsep Operasional

Variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi profesional guru sebagai

variabel X (terbuka) dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI sebagai

variabel Y (tertutup). Berikut penulis paparkan indikator-indikator dari variabel

X / kompetensi profesional guru tersebut:

a. Guru mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik

psikologis dan sosiologis.

b. Guru mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf

perkembangan peserta didik

c. Guru mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi

tanggung jawabnya

d. Guru mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang

bervariasi

e. Guru mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan

sumber belajar yang relevan

f. Guru mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program

pembelajaran

g. Guru mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik

h. Guru mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik
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Sedangkan pada variabel Y, yakni pada prestasi belajar siswa memiliki

indikator-indikator sebagai berikut:

1. 86 – 100 : Sangat Baik
2. 76 – 85 : Baik
3. 60 – 75 : Cukup
4. 46 – 59 : Kurang
5. 0 – 45 : Kurang Sekali18

F. Asumsi dan Hipotesa

1. Asumsi

a. Kompetensi profesional guru dapat mempengaruhi prestasi belajar

siswa.

b. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor.

2. Hipotesa

Ha : Ada korelasi positif yang signifikan antara kompetensi peofesional

guru dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kecamatan

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Ho : Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara kompetensi

peofesional guru dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

18 Dokumentasi Kategori Penilaian PAI di SMP Negeri 1 Singingi.


