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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelolah pembelajaran

peserta didik. Meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancang dan

pelaksanaan pembelajaran. Kemampuan melaksanakan pembelajaran baik di

dalam kelas maupun di luar kelas, serta kemampuan mengembangkan peserta

didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki peserta didik.1

Kompetensi paedagogik menurut Undang-undang berstandar Nasional pada

Pasal 28 Ayat 3 Menjelaskan bahwa Guru harus mampu mengelola kegiatan

pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi

kegiatan pembelajaran.2 Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3

(a) ini, pendidik bukan hanya diharuskan memahami tingkat kecerdasan dan

kondisi psikologis anak saja, namun pendidik juga diharuskan memahami

segala apek yang terdapat pada diri peserta didik.

Pendidik merupakan pekerjaan yang mulia dan pendidik merupakan

profesi yang memerlukan keahlian, wawasan yang luas atau kemampuan yang

khusus. Pekerjaan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki

keahlian dan keterampilan yang memadai di bidangnya. Didalam al-qur’an

juga banyak membicarakan tentang kedudukan Allah sebagai pendidik.ini

dapat dipahami sebagaimana dalam firman-firman yang diturunkanNYA

1Nasrul HS,2012, Profesi dan Etika Keguruan,Pekanbaru : Aswaja Pressindo,h. 40
2Ibid
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kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memiliki  pengetahuan yang sangat

luas. Firman allah SWT didalam al-qur’an.3 (Qs Al-Baqoroh Ayat 31)










Artinya : Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat
lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu
jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT sebagai

pendidik bagi manusia. Agama Islam sangat menghargai orang-orang yang

berilmu pengetahuan (guru/ulama). Sesuai dengan firman Allah SWT(QSAl-

Mujadilah : 11)
















Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya
Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan:
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3Abdul Mujib, 2008, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, h.126
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Keutamaan dan tingginya kedudukan pendidik dalam Islam merupakan

realisasi ajaran Islam itu sendiri. Islam memuliakan pengetahuan  itu didapat

dari belajar dan mengajar, maka sudah pasti agama islam memuliakan seorang

pendidik.

Setiap pendidik dituntut mempunyai kemampuan memberikan materi

pelajaran dan dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik.

Diharapkan dengan evaluasi pendidik dapat melihat apakah sistem

pembelajaran yang dilaksanakan berhasil sesuai dengan yang diharapkan atau

tidak. Sebagaimana juga didalam Al-Qur’an dijelaskan tentang evaluasi (Qs

Al - Baqoroh Ayat 2)




Artinya : Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi
mereka yang bertaqwaTuhan menamakan Al Quran dengan Al
kitab yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al
Quran diperintahkan untuk ditulis.

Takwa Yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti

segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya;

tidak cukup diartikan dengan takut saja.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menganugerahi hasil  yang baik

yakni hasil evaluasi yang diberikan adalah berdasarkan hasil kerja mereka.Bila

pekerjaan baik maka dia akan memperoleh hasil yang membahagiakan.begitu

pula sebaliknya.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru merupakan salah satu

komponen yang sangat penting. Hal ini memang wajar, sebab guru merupakan

ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa. Bagaimanapun
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hebatnya kemajuan teknologi, tugas guru akan tetap diperlukan. Teknologi

yang konon bisa memudahkan manusia mencari dan mendapatkan informasi

dan pengetahuan, tidak mungkin dapat menggantikan tugas guru.

Sejalan dengan tantangan kehidupan Global, tugas guru pada masa

mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa

melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya.

Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses

pembelajaran siswa.

Sebagaimana Wina Sanjaya Memaparkan dalam bukunya mengenai

mengoptimalkan tugas guru dalam proses pembelajaran menjelaskan bahwa

ada beberapa tugas guru dalam proses pembelajaran menjelaskan bahwa ada

beberapa tugas guru, antara lain yaitu:

1. Guru  sebagai sumber belajar
2. Guru sebagai fasilitator
3. Guru sebagai pengelola
4. Guru sebagai demonstraor
5. Guru sebagai pembimbing
6. Guru sebagai motivator
7. Guru sebagai evaluator4

Dari beberapa tugas guru di atas, jelaslah bahwa melaksanakan tugas

guru bukanlah perkara yang mudah. Guru dituntut untuk memahami tugasnya

yang kompleks, dan memiliki kompetensi-kompetensi dalam pembelajaran.

Mengajar hakikatnya adalah merupakan kegiatan penyampaian bahan

pelajaran kepada siswa agar dapat di terimah, menguasai dan mengembangkan

bahan pelajaran itu. Mengajar mengandung tujuan agar siswa dapat

memperoleh pengetahuan yang kemudian dapat di kembangkan dan

4 Wina Sanjaya, 2010, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
Jakarta: Kencana, h.21-23
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mengalami perubahan tingkah laku. Bahan ajar yang di  sampaikan berproses

melalui metode tertentu. Sehingga dengan metode yang di gunakan tujuan

pengajar dapat tercapai.5

Tugas guru yang paling utama bahkan di anggap mulia adalah

mengajar dan mendidik anak didik. Sebagai pengajar, guru merupakan

perantara aktif antara anak didik dan ilmu pengetahuan.6Secara umum guru

memiliki empat kompetensi yaitu:

1. Kompetensi profesional

2. Kompetensi paedagogik

3. Kompetensi kepribadian

4. Kompetensi sosial

Guru sebagai pendidik harus bisa memiliki kompetensi diatas,

khususnya kompetensi paedagogik dalam mengajar. Guru harus menguasai

manajemen kurikulum, kecuali dari merencanakan perangkat kurikulum,

melaksanakan kurikulum dan mengevaluasi kurikulum serta memiliki

pemahaman tentang psikologi pendidikan, terutama terhadap kebutuhan dan

perkembangan peserta didik agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan

berhasil guna.7

Dengan kata lain kompetensi paedagogik  guru  berkaitan dengan

perilaku siswa, baik yang terkait dengan faktor-faktor internal dari individu itu

sendiri maupun keadaan eksternal yang mempengaruhinya.

5Ramayulis, 1994, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h. 78
6Muhaimin,1994, Strategi Belajar Mengajar, Surabaya: Usaha Nasional, h.54
7Rusman, 2011, Model- Model Pembelajaran, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 22
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Prestasi belajar siswa dapat diartikan sebagai hasil yang didapatkan

setelah siswa melakukan kegiatan belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa

sebenarnya guru yang mempunyai kompetensi paedagogik dan prestasi siswa

itu sangat berkaitan karena dengan guru yang mempunyai kompetensi

paedagogik  dan memiliki kualitas yang baik maka akan memberikan dampak

yang bagus pada prestasi belajar siswa itu sendiri.

Madrasah Tsanawiyah Sawah merupakan lembaga pendidikan yang

memiliki guru yang memiliki kompetensi paedagogik dan guru tersebut telah

berusaha mengoptimalkan tugasnya dalam proses pembelajaran. Salah satunya

yaitu memberi pemahaman dalam pelaksanaan pembelajaran kepada peserta

didik.

berdasarkan pengamatan awal di lapangan, penulis melihat guru

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Desa Sawah Kecamatan

Kampar Utara Kabupaten Kampar telah melaksanakan pengelolahan

pembelajaran dan mampu memahami karakteristik peserta didik dengan baik

dalam proses belajar mengajar. Namun peneliti melihat fenomena bahwa

masih ada nilai beberapa orang siswa yang belum maksimal, yaitu beberapa

orang siswa khususnya di kelas VIII Lokal A dan C masih dapat nilai antara

55 – 65 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti

dalam sebuah kajian ilmiah tentang Pengaruh Kompetensi Paedagogik Guru

terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
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di Madrasah Tsanawiyah Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten

Kampar.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini maka

penulis perlu mengemukakan penegasan istilah yang ada dalam penelitian:

1. Kompetensi paedagogik guru adalah kemampuan mengelola pembelajaran

yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik dan pelaksanaan

pembelajaran.8 Kompetensi paedagogik yang penulis maksudkan dalam

penelitian ini adalah kemampuan guru-guru Madrasah Tsanawiyah Desa

Sawah dalam mengelola pembelajaran di kelas menurut penilaian siswa

dengan menggunakan teknik pengumpulan Data yaitu Angket.

2. Prestasi siswa adalah hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan

tugas atau kegiatan tertentu, tetapi yang penulis maksud prestasi siswa

dalam skripsi ini adalah prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam pada tingkat pemahaman terhadap proses

pembelajaran. Yang di maksud dengan prestasi belajar adalah hasil yang di

capai oleh siswa setelah melewati proses belajar mengajar.9

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah yang membentuk peserta didik menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta

8Ibid,.h. 54
9Tohirin, 2005, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.h. 151
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berakhlak mulia.10 Maksudnya disini adalah suatu mata pelajaran yang di

dalamnya mengandung maksud membentuk peserta didik menjadi beriman,

berakhlak baik, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertaqwa. Maksud

Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini adalah mata pelajaran yang

ada di sekolah yaitu mata pelajaran Al-Qur’an hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih

dan SKI.

C. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, penulis

menemui permasalahan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Bagaimana kompetensi paedagogik guru Madrasah Tsanawiyah Sawah

Kecamatan Kampar Utara?

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kompetensi paedagogik

guru Madrasah Tsanawiyah Sawah Kecamatan Kampar Utara?

c. Usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak madrasah untuk

meningkatkan kompetensi paedagogik guru Madrasah Tsanawiyah

Sawah Kecamatan Kampar Utara?

d. Bagaimana prestasi belajar siswa dalam mata-mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di MTs Sawah Kecamatan Kampar Utara?

e. Usaha apa saja yang telah dilakukan dalam meningkatkan prestasi pada

mata-mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di di MTs Sawah

Kecamatan kampar Utara?

10Suharsimi Arikunto, 2004, Manajemen Pembelajaran, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, h. 3-4.
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f. Apakah ada pengaruh kompetensi paedagogik guru terhadap prestasi

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

Madrasah Tsanawiyah Sawah Kecamatan Kampar Utara?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang perlu dikaji sementara

kemampuan penulis sangat terbatas, maka dalam penelitian ini penulis

batasi masalah yang akan dibahas yaitu hanya pada masalah pengaruh

kompetensi paedagogik guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang mencakup Al- Qur’an Hadist,

SKI, Akidah Akhlak dan Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Sawah

Kecamatan Kampar Utara.

3. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut: Apakah ada pengaruh yang siginifikan kompetensi

paedagogik guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Sawah Kecamatan

Kampar Utara?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas,  maka tujuan dalam

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi paedagogik

guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Sawah Kecamatan Kampar Utara.

2. Kegunaan Penelitian
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a) Hasil penelitian ini hendaknya bermanfaat dalam rangka meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan penulis dalam menyusun karya

ilmiahkhususnya dalam bidang kompetensi paedagogik guru dan

prestasi belajar siswa.

b) Sebagai bahan masukan bagi kepala madrasah dan guru untuk

meningkatkan kompetensi yang pada akhirnya akan berdampak kepada

meningkatnya prestasi belajar siswa.

c) Sebagai upaya memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan

perkuliahan pada program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

d) Sebagai dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya.


