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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Hakikat Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam

1) Pengertian Belajar

Belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah

laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh

aspek tingkah laku. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.

Menurut Ngalim Purwanto belajar adalah setiap perubahan yang relatif

menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau

pengalaman.1 Belajar adalah perubahan tingkah laku yang menyerupai proses

pertumbuhan dimana semua itu melalui penyesuaian terhadap situasi melalui

perangsangan. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat

menunjukkan perubahan tingkah lakunya.

Sedangkan menurut Sardiman belajar itu sebagai rangkaian kegiatan

jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju perkembangan pribadi manusia

seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa, dan karsa, ranah

1 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 81
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kognitif, afektif dan psikomotorik.2 Salah satu pertanda seseorang telah

belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya.

Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersikap

pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik) maupun yang

menyangkut nilai dan sikap (afektif).

Menurut Sudjana bahwa belajar bukan menghapal dan bukan pula

mengingat, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya

perubahan pada diri seseorang.3 Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya,

pemahamannya, daya reaksinya, daya penerimaannya, dan aspek lainnya yang

ada pada individu.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu

proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang baik

perubahan dari pengetahuan, sikap atau tingkah laku maupun

psikomotoriknya.

2) Teori-Teori Belajar

Jika menelaah literatur psikologi, kita akan menemukan banyak teori

belajar yang bersumber dari aliran-aliran psikologi. Namun dalam

pembahasan ini hanya akan dikemukakan tiga jenis teori belajar saja, yaitu

teori belajar behavioristik, kognitif dan humanistik.

2 Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2010), h. 21

3 Muhammad Faturrahman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras,
2012), h. 9.
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a) Teori Belajar Behavioristik

Menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang

terjadi melalui proses interaksi stimulasi dan respon yang bersifat mekanisme.4 Oleh

karena itu, lingkungan yang sistematis, teratur dan terencana dapat memberikan

pengaruh (stimulus) yang baik sehingga manusia bereaksi terhadap stimulus tersebut

dan memberikan respon yang sesuai.

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan

perubahan tingkah lakunya. Misal, anak belum dapat berhitung perkalian. Walaupun

ia sudah berusaha giat, dan gurunya sudah mengajarkannya dengan tekun, namun jika

anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum

dianggap belajar. Karena belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil

belajar.

Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa

stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dalam contoh diatas, stimulus

adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa misalnya, daftar perkalian, alat

peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu, untuk membantu belajar siswa.

Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang

diberikan oleh guru tersebut.

Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi diantara stimulus dan respon

dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat

diukur.  Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja

yang diberikan guru (stimulus), dan apa saja yang dihasilkan siswa (respon),

4 Hadi Machmud, Psikologi Perkembangan, (Kendari: CV Shadra, 2010), h. 53
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semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur. Teori ini mengatakan pengukuran,

sebab pengukuran adalah suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya

peruabahan tingkah laku tersebut.

Salah satu tokoh aliran behavioristik adalah Thorndike, ia mengatakan bahwa

belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja

yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal

lain yang dapat ditangkap melalui alat indra. Sedangkan respon adalah reaksi yang

dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau

gerakan/pikiran.

Beberapa hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behaviorisme ini,

diantaranya:

1) Connectionism (S-R Bond) menurut Thorndike

Dari eksperimen yang dilakukan Thorndike terhadap kucing menghasilkan

hukum-hukum belajar diantaranya:

 Law of Effect, artinya hubungan stimulus dan respon bertambah erat, kalau

disertai dengan perasaan senang atau puas, dan sebaliknya kurang erat

atau bahkan bisa lenyap kala disertai perasaan tidak senang. Artinya

bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka

hubungan Stimulus-Respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak

memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula

hubungan yang terjadi antara Stimulus-Respon.5

5 Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi belajar Mengajar…, h.33
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 Law of Readiness, artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa

organism itu berasal dari pendayagunaan satuan penagntar (Conduction

Unit), dimana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong

organism untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

 Law of Exercies, artinya bahwa hubungan antara stimulus dengan respon

akan semakin bertambah erat, jika sering dilatih dan akan semakin

berkurang apabila jarang atau tidak dilatih.6

2) Classical Conditioning menurut Ivan Pavlov

Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan

hukum-hukum belajar, diantaranya:

 Law of Respondent Conditioning yakni hukum pembiasaan yang dituntut,

yaitu Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan (yang salah

satunya menjadi reinforces), maka reflex dan stimulus akan meningkat.

 Lawa of Respondent Exinction yaitu hukum pemusnahan yang dituntut.

Jika reflex yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu

didatangkan kembali tanoa menghadirkan reinforces, maka kekuatannya

akan menurun.

3) Operant Conditioning menurut B.F. Skinner

Dari eksperimen yang dilakaukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya

terhadap burung merpati mengahsilkan hukum-hukum belajar, diantaranya:

 Law of Operant Conditioning yaitu jika timbulnya perilaku diirngi dengan

stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat.

6 Saiful Bahri Djamara, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 24
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 Law of Operant Exinction yaitu jika timbulnya perilaku operant telah

diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diringi stimulus penguat,

maka kekuatan perilaku tersebutakan menurun bahkan musnah

b) Teori Belajar Kognitif

Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar

kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para

penganut aliran kognitif mengatkan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan

stimulus dan respon.7

Tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa

melibatkan proses mentalnya, seperti motivasi, keyakinan, dan sebagainya.

Psikologi kognitif menyebutkan bahwa belajar adalah peristiwa mental, bukan

peristiwa perilaku fisik meskipun hal-hal yang bersifat behavioral kadang-kadang

tampak kesat mata dalam setiap peristiwa belajar manusia.

Teori ini berpandangan bahwa belajar adalah suatu proses internal yang

mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan aspek-aspek

kejiwaan lainnya. Belajar adalah aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang

sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus

yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki

dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan

pengalaman sebelumnya.

Salah satu tokoh aliran kognitif adalah Jean Piaget seorang psikolog yang

menyatakan bahwa proses belajar  sebenarnya terdiri dari tiga tahapan, yaitu

asimilasi, akomodasi dan equilibrasi.

7 C. Asri Budianingsih, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 34
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 Asimilasi, adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif

yang sudah ada dalam benak siswa.

 Akomodasi, adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi

baru.

 Equilibrasi, adalah proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi

dan akomodasi.8

Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan

tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi

kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan obyek fisik, yang ditunjang oleh

interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru

hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau

berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal

dari lingkungan.

Menurut Piaget aspek perkembangan kognitif meliputi empat tahap yaitu:

 Sensori motor (0-2 Tahun), pada tahap ini anak membangun suatu

pemahaman mengenai dunia ini dengan mengkordinasikan pengalaman-

pengalaman sensori (seperti melihat dan mendengar

 Praoperasional (2-7 Tahun), merupakan tahap dimana anak mulai

menjelaskan dunia dengan kata-kata, gambar dan lukisan. Meskipun

demikian, menurut Piaget anak prasekolah masih kurang mampu

melakukan operasi, istilah Piaget untuk tindakan mental yang

8 Hadi Machmud, Psikologi Perkembangan…, h. 41
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terinternalisasi, yang memungkinkan anak melakukan secara mental apa

yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara fisik.

 Operasional Kongkrit (7-11 Tahun), dalam periode konkret operasional ini

belangsung hingga usia menjelang remaja, kemudian anak mulai

memperoleh tamnbahan kemampuan yang disebut sistem of operations

(satuan langkah berfikir). Kemampuan ini berfaedah bagi anak untuk

mengkoordinasikan pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu dalam

sistem pemikirannya sendiri.

 Operasional Formal (11-15 Tahun), yaitu tahap dimana individu lebih

melampaui pengalaman kongkrit dan berfikir dalam istilah yang abstrak,

remaja menciptakan bayangan yang situasi ideal. Mereka dapat berpikir

mengenai bagaimana orang tua ideal seharusnya dan membandingkan

kemungkinan-kemungkinan masa depan dan takjub mereka dapat menjadi

apa saja.9

Menurut Asri Budianingsih, proses belajar yang dialami seorang anak pada

tahap sensorimotor tentu akan  berbeda dengan proses belajar yang dialami oleh

seorang anak pada tahap praoperasional, dan akan berbeda pula dengan mereka yang

sudah berada pada tahap operasional konkret, bahkan dengan mereka yag sudah ada

pada pada tahap operasional formal.10 Secara umum, semakin tinggi tahap

perkembangan kognitif seseorang akan semakin teratur dan semakin abstrak cara

berpikirnya. Guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif para

9 Hadi Machmud, Psikologi Perkembangan…, h. 39
10 C. Asri Budianingsih, Belajar dan Pembelajaran…, h.40
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siswanya agar dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajarannya sesuai

dengan tahap-tahap tersebut. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksankan tidak

sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa tidak aka nada maknanya bagi

siswa.

c) Teori Humanistik

Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk

kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar

humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat

Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar

memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus

berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-

baiknya. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang

pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk

mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal

dirinya sendiri dan membantu mewujudkan potensi-potensi yang ada pada  diri

mereka.

3) Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar siswa atau lazimnya dikenal dengan prestasi belajar merupakan

istilah yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan. Hasil belajar siswa biasa

digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran,

dimana penilaian tersebut bertujuan untuk melihat kemajuan belajar siswa dalam hal
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penguasaan materi pelajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan.

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen

yang saling berinteraksi dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah

ditetapkan. Setiap proses pembelajaran berlangsung, penting bagi seorang pengajar

maupun peserta didik untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan tersebut. Hal ini

hanya dapat diketahui jika pengajar melakukan evaluasi. Belajar merupakan proses

manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan dan sikap.

Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Belajar merupakan suatu

proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Belajar adalah

aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan

dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan

sekitarnya.

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran

yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang pengajar dituntut memiliki kemampuan

dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi,

pengolahan dan penggunaan hasil evaluasi. Menurut Sukmadinata hasil belajar

(achievement) merupakan realisasi/bukti dari kecakapan-kecakapan potensial atau

kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar seseorang dapat dilihat
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dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan terhadap pengetahuan, sikap

atau keterampilan motorik.11

Menurut Hamalik hasil belajar tampak sebagai proses terjadinya perubahan

tingkah laku pada diri peserta didik yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk

perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan

sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi

sopan, dan sebagainya.12

Adapun hasil belajar menurut taksonomi Bloom terdiri atas tiga ranah yaitu

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil

belajar intelektual yang terdiri atas enam aspek yaitu; pengetahuan, pemahaman,

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang

terdiri atas lima aspek yaitu; penerimaan, jawaban/reaksi, penilaian,

pengorganisasian, dan karakterisasi. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil

belajar keterampilan dan kemampuan bertindak yang terdiri atas enam aspek yaitu;

kesiapan, meniru, membiasakan, menyesuaikan dan menciptakan.13

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah

kemampuan yang diperoleh siswa berupa perubahan perilaku (afektif), pemahaman

11 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2007), h. 102.

12 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 155.
13 Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi belajar Mengajar,… h. 23-24
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dan pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotirik) yang akan nampak

setelah melakukan  kegiatan pembelajaran.

4) Pengertian Pendidikan Agama Islam

Secara terminologis pendidikan agama Islam sering diartikan  pendidikan

yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam pengertian lain dikatakan oleh Tayar Yusuf

pendidikan agama Islam yaitu sebagai usaha sadar generasi tua u ntuk mengalihkan

pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada generasi muda agar

menjadi manusia bertaqwa kepada Allah SWT.14 Sedangkan menurut Zakiah Drajat

pendidikan agama Islam yaitu suatu usaha sadar untuk  peserta didik agar senantiasa

dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh.15

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan

agama Islam adalah suatu usaha sadar yang dilakukan orang dewasa untuk mendidik

dan membimbing peserta didik agar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan

memiliki akhlak yang mulia.

5) Prinsip-Prinsip Belajar

Prinsip belajar adalah petunjuk atau cara yang perlu diikuti untuk melakukan

kegiatan. Di dalam tugas melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru perlu

memperhatikan beberapa prinsip belajar sebagai berikut:

a) Belajar merupakan bagian dari perkembangan.

b) Belajar langsung seumur hidup.

14 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2004), h. 130.

15 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam… h. 132.



22

c) Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh fakto-faktor bawaan, faktor

lingkungan, kematangan serta usaha dari individu sendiri.

d) Belajar mencakup semua aspek kehidupan.

e) Kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu.

f) Belajar berlangsung dengan guru ataupun tanpa guru.

g) Belajar yang direncanakan dan disengaja menuntut motivasi yang tinggi.

h) Perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai dengan

yang sangat kompleks.

i) Dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan.16

2. Hakikat Kompetensi Guru

a. Pengertian Kompetensi

Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa

Inggris competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. Menurut Piet dan

Ida Sahertian, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang

diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif, afektif dan

performen.17

Menurut Usman, kompetensi yaitu hal yang menggambarkan kualifikasi

atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Pengertian

ini mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat digunakan dalam dua

konteks yaitu: pertama, sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada

16 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar…, h. 162-163
17 Kunandar, Guru Profesional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 52
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perbuatan yang diamati. Kedua, sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek

kognitif, afektif, dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya yang utuh.18

Charles E. Johnson, mengemukakan bahwa kompetensi merupakan

perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyarat sesuai dengan

kondisi yang diharapkan.19 Kompetensi merupakan suatu tugas yang memadai

atas kepemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh

jabatan seseorang.

Beberapa aspek atau ranah yang ada dalam konsep kompetensi menurut

Gordon antara lain: pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan

minat.20 Kompetensi juga berarti sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-

nilai dasar yang direflesikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan kompetensi adalah

seperangkat pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki guru melalui pendidikan

maupun pelatihan.

b. Pengertian Guru

Guru memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahkan

sumberdaya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak

disertai dengan kualitas guru yang memdai. Begitu juga yang terjadi sebaliknya,

apabila guru berkualitas  kurang  ditunjukan oleh sumberdaya pendukung lainya yang

memadai, juga dapat dapat menyebabkan kurang optimal.

18 Kunandar, Guru Profesional,… h. 51
19 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2014), Cet. 2, h. 2
20 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam…, h. 4
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Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya meningkatkan

kualitas sitem layanan  dan hasil pendidikan. Dalam berbagai kasus kualitas layanan

sistem pedidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru. Untuk itu,

peningkatan terhadap pendidikan harus dilakukan melalui upaya meningkatkan

kualitas guru.

Menurut Ahmad Tafsir guru adalah orang-orang yang bertanggung jawab

terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh

potensi anak didik baik potensi psikomotorik, potensi kognitif maupun potensi

afektif.  Sedangkan menurut Sardiman guru adalah salah satu komponen, manusiawi

dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber

daya manusia yang potensial di bidang pembangunan.21

Dalam Pasal 1 ayat 1 Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan

pendidikan menengah.22

Sedangkan dalam pandangan Islam guru bertanggung jawab atas amanat yang

diserahkan kepadanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam

surah An-Nisa ayat 58 berikut:

21 Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi belajar Mengajar,… h. 125
22 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam,… h. 10
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha Melihat.

Menurut James B. Brow mengemukakan bahwa tugas dan peran guru antara

lain: menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan

mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa.23

Guru yang berkompeten akan dapat mengelola pembelajaran dengan lebih baik,

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan tujuan yang

diharapkan dapat tercapai.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah semua

orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik baik

kognitif, afektif dan psikomotorik.

c. Pengertian Kompetensi Guru

Menurut Piet A. Suhertian dan Ida Alaida Suhertian untuk dapat menjadi

seorang guru yang memiliki kompetensi maka diharuskan memiliki kemampuan

untuk mengembangkan tiga aspek yang ada pada dirinya, yaitu kompetensi

kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi kemasyarakatan. Guru yang

dapat atau mampu mengembangkan ketiga aspek kompetensi tersebut pada dirinya

23 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam,… h. 15



26

dengan baik, maka ia tidak hanya memperoleh keberhasilan, tetapi ia juga

memperoleh kepuasan atas profesi yang diraihnya.24

Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada

dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerja secara tepat dan efektif. Keberadaan

guru dalam pendidikan sangatlah penting, karena dengan adanya guru menjadikan

suatu bangsa semakin berkembang dan maju. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa

yang tugasnya sangat mulia dalam membina, mendidik, membimbing dan melatih

siswa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah

kemampuan guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan secara cerdas dan

penuh tanggung jawab terhadap peserta didik sebagai hasil dari proses pembejaran

keguruan.

d. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Secara terminologis pendidikan agama Islam sering diartikan  pendidikan

yang berlandaskan ajaran Islam. Menurut Ahmad Tafsir pendidikan Islam adalah

bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin.25

Menurut M. Arifin, memberikan definisi sebagai berikut: Pendidikan Islam

merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk

memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah

24 Kunandar, Guru Profesional,… h. 56
25 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2004), h. 32
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menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.26 Manusia muslim yang telah

mendapatkan pendidikan Islam, harus mampu hidup damai, sejahtera, sebagaimana

yang diharapkan oleh cita-cita Islam.

Sedangkan menurut Muhaimin dan Abdul Mujib, mendefinisikan: Pendidikan

Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai

pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna

mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.27 Zuhairini,

dkk., mendefinisikan pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan kepada

pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam, memikirkan,

memutuskan dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta bertanggung jawab

sesuai dengan nilai-nilai Islam.28

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulakn bahwa pendidikan

Islam ialah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, agar orang

lain dapat berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam. Sedangkan yang

dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam yaitu upaya sadar dan terencana dalam

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga

mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam

dari al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta

penggunaan pengalaman.

26 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan
Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi aksara, 2005), h. 10

27 Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Trigenda Karya,
2005), h. 136

28 Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 152
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e. Macam-Macam Kompetensi Guru

Kompetensi guru sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 UU No. 14 Tahun

2005, meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.29

1) Kompetensi Pedagogik

Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

 Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial,

kultural emosional dan intelektual.

 Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

 Menguasai kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang

diampu.

 Terampil melakukan kegiatan pengembangan yang mendidik.

 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.

 Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.

 Terampil melakukan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan

pembelajaran.

 Melakukan kegiatan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

29Suklani, Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan untuk Calon Guru Profesional, (Yogyakarta:
Deepublish, 2016), cet. 1, h. 127
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2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan integrasi seluruh aspek pribadi guru,

yang meliputi aspek fisik-motorik, intelektual, sosial, kognitif maupun afektif.

Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi

teladan bagi peserta didik dan berakhlak. Penjabaran dari kompetensi kepribadian

guru sebagai berikut:

 Bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional

Indonesia.

 Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan

bagi peserta didik dan masyarakat.

 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan

berwibawa.

 Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga

menjadi guru dan rasa percaya diri.

 Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat.

Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (3) butir d, dikemukakan

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan
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peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan

masyarakat sekitar. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian

dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi sebagai berikut:

 Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat,

 Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional,

 Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga

kependidikan, orang tua/wali peserta didik,

 Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.30

Dapat diartikan bahwa kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru

sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial

guru haruslah berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berintraki dengan

lingkungan secara efektif dan menarik dengan peserta didik, sesama pendidik, dan

tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik, masyarakat sekitar, sekolah

dan masyarakat sekitar dimana pendidik itu tinggal, serta menggambarkan bahwa

kemampuan sosial guru tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai

profesi maupun sebagai masyarakat, dan kemampuan mengimplementasikan dalam

kehidupan sehari-hari.

4) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi,

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta

30 Agus Wibowo dan Hamrin, Menjadi Guru Berkarakter: Strategi Membangun Kompetensi
dan  Karakter Guru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 124.
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didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional

pendidikan.31 Adapun ruang lingkup kompetensi profesional sebagai berikut:

 Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi,

psikologis, sosiologis dan sebagainya.

 Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan

peserta didik

 Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung

jawabnya

 Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi

 Mampu menggunakan dan mengembangkan berbagai alat, media dan sumber

belajar yang relevan

 Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran

 Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik

 Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

f. Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

Dilihat dari segi proses pembelajaran, kompetensi pedagogik merupakan

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Hal ini harus

diwujudkan oleh setiap guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut,

dalam standar nasional pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir a dikemukakan

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan

mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,

31 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Serifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2008), h. 75
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evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan

berbagai potensi yang dimilikinya.32

Pendidikan Islam adalah usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta

didik untuk mengenal, menyakini, memahami, menghayati, bertaqwa dan

mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya kitab suci Alquran dan Hadis

melalui kegiatan bimbingan, pengarahan atau latihan pengajaran serta penggunaan

pengalaman.

Menurut Ibnu Khaldun tujuan pendidikan Islam terbagi atas dua macam yaitu;

1) tujuan yang berorientasi ukhrawi, yaitu membentuk seorang hamba agar

melakukan kewajiban kepada Allah, 2) tujuan yang berorientasi duniawi, yaitu

membentuk manusia yang mampu menghapi segala bentuk kehidupan yang lebih

layak dan bermanfaat bagi orang lain.33 Pendapat tersebut sesuai firman Allah dalam

surah Al-Qashshas ayat 77 berikut:

                   
                  

Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada
orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
(Q.S. Al-Qashshas: 77)

Kompetensi pedagogik guru PAI adalah seperangkat kemampuan dan

keterampilan yang berkaitan dengan interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa

32 Putri Balqis, Jurnal Administrasi Pendidikan, Volume 2, No. 1, 2014, h. 26
33 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, (Bandung: PT

Remaja Rosdakarya, 2014), h. 11
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di dalam kelas dalam mata pelajaran PAI. Kompetensi pedagogik guru meliputi,

kemampuan guru dalam menjelaskan materi, melaksanakan metode pembelajaran,

memberikan pertanyaan, mengelola kelas dan melakukan evaluasi.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang

dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran

peserta didik. Kemendikbud menyebut kompetensi ini dengan kompetensi

pengelolaan pembelajaran. Kemampuan ini dapat dilihat dari kemampuan

merencanakan program pembelajaran, kemampuan melaksanakan interaksi atau

mengelola pembelajaran dan kemampuan melakukan penilaian.34

Kompetensi pedagogik guru menurut Mulyasa, sekurang-kurangnya meliputi

aspek-aspek berikut: a) pemahaman wawasan dan landasan kependidikan, b)

pemahaman peserta didik, c) pengembangan kurikulum/silabus, d) perancangan

pembalajaran, e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, f)

pemanfaatan teknologi pembelajaran, g) evaluasi hasil belajar, h) pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.35

Raka Roni mengemukakan 10 macam kompetensi guru yang harus dikuasai

yaitu; (1) menguasai bahan, (2) menguasai landasan pendidikan, (3) menyusun

program pembelajaran, (4) melaksanakan pembelajaran, (5) menilai proses dan hasil

belajar, (6) melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan, (7)

menyelenggarakan administrasi sekolah, (8) mengembangkan kepribadian, (9)

berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat, (10) menyelenggarakan penelitian

34 Hosnan, Etika Profesi Pendidik, (Bogor:Ghalia Indonesia, cet.1, 2016), h. 150
35 Imas Kurniasih & Berlin Sani, Kupas Tuntas Kompetensi Pedagogik dan Praktek, Jakarta:

Kata Pena, 2017), h.87.
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sederhana untuk kepentingan mengajar.36 Sedangkan menurut Usman kompetensi

guru yang harus dikuasai yaitu;

1. Penguasaan terhadap landasan kependidikan, dalam kompetensi ini

termasuk; (a) memahami tujuan pendidikan, (b) mengetahui fungsi sekilas

dimasyarakat, (c) mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan

2. Menguasai bahan pengajaran, artinya guru harus memahami dengan baik

materi peajaran yang diajarkan.

3. Kemampuan menyusun program pengajaran, mencakup kemampuan

menetapkan kompetensi belajar, mengembangkan bahan pelajaran dan

mengembangkan strategi pembelajaran.

4. Kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses

pembelajaran.37

Guru yang mempunyai kompetensi pedagogik yang baik, ia mampu

memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan siswa dalam proses pembelajaran.

Jadi, harapannya guru dapat memiliki kompetensi pedagogik yang baik sehingga

dapat menyusun rancangan pembelajaran dan melaksanakannya sehingga

pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan hasil belajar peserta didik menjadi

optimal. Kompetensi pedagogik guru meliputi;

1. Kemampuan dalam memahami peserta didik, dengan indikator antara lain; (a)

memahami karakteristik perkembangan peserta didik, (b) memahami prinsip-

prinsip, (c) mengidentifikasi bekal ajar peserta didik.

36 Abdul Kadim Masaong, Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru,
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 87

37 Mintarsih Danumiharja, Profesi Tenaga Kependidikan, (Yogyakarta: Deepublish, 2014),
h. 46
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2. Kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran, dnegan indikator

anatara lain; a) mampu merencanakan pengerganisasian bahan pembelajaran,

b)mampu merencanakan pengolahan pembelajaran, c) mampu merencanakan

pengolahan kelas, d) mampu merencanakan penggunaan media dan sarana

yang bisa digunakan untuk mempermudah pencapian kompetensi, e) mampu

merencanakan model penilaian proses pembelajaran.

3. Kemampuan melaksanakan pembelajaran, dengan indikator antara lain; a)

mampu menerapkan keterampilan dasar mengajar, b) mampu menerapkan

berbagai jenis  model pendekatan, strategi/metode pembelajaran, c) mampu

menguasai kelas, d) mampu mengukur tingkat ketercapaian peserta didik

selama proses pembelajaran.

4. Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar, dengan indicator antara lain;

a) mampu merancang dan melaksanakan penilaian, b) mampu mengelola hasil

evaluasi pembelajaran, c) mampu memanfaatkan hasil penilaian untuk

perbaiakan kualitas pembelajaran selanjutnya.

5. Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik, dengan indikator antara

lain; a) memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik,

b) memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi non akademik.

3. Hakikat Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi

Motivasi memiliki akar kata dari bahasa latin movere, yang berarti gerak

atau dorongan untuk bergerak. Dengan begitu memberikan motivasi bisa diartikan
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dengan memberikan daya dorong sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat

bergerak.

Kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk

melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan

luar diri subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentudemi mencapai suatu

tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal

dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang

telah aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk

mencapai tujuan yang mendesak.38

Maslow dengan teori kebutuhannya seperti dikutip Mulyasa menyebut, ada

pengaruh kebutuhan yang menguatkan seseorang melakukan tindakan tertentu.

Manusia bekerja keras, karena kebutuhan ingin makan dan minum dan juga

kebutuhan-kebutuhannya lainnya seperti rasa aman, perasaan ingin dihargai,

kebutuhan kasih sayang dan kebutuhan aktualisasi. Teori ini membagi kebutuhan

manusia menjadi 5 bagian, yaitu: 1. Psiologicall needs (kebutuhan fisiologis); 2.

Safety needs (kebutuhan rasa aman); 3. Belongingnees and love needs (kebutuhan

kasih sayang); 4. Estem needs (kebutuhan akan rasa harga diri); 5. Needs for self

actualization (kebutuhan aktualisasi diri).39

38 Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi…, h. 73
39 Mulyasa, KTSP Suatu Panduan Praktis (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 265
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Teori Maslow dengan hirarkis kebutuhannya dapat digambarkan pada bagan
berikut:

Keterangan:

1) Kebutuhan fisiologis: kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang bersifat

primer dan vital, yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari

organisme manusia seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan,

kesehatan fisik, kebutuhan seks, dsb;

2) Kebutuhan rasa aman dan perlindungan (safety and security): seperti terjamin

keamanannya, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang,

kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil, dsb;

3) Kebutuhan sosial (social needs) yang meliputi antara lain kebutuhan akan

dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok,

rasa setia kawan, kerjasama;

4) Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs), termasuk kebutuhan dihargai

karena prestasi, kemampuan, kedudukan atau status, pangkat, dsb; dan

5) Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actualization) seperti antara lain

kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri

secara maksimum, kreatifitas dan ekspresi diri.

Aktualisasi diri

Rasa memiliki dan rasa cinta / sayang

Penghargaan / penghormatan

Perasaan aman dan tentram

Kebutuhan fisiologis
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Aktualisasi diri, penghargaan atau penghormatan, rasa memiliki, rasa cinta/

sayang, perasaan aman, dan tentram merupakan kebutuhan fisiologis mendasar. Teori

ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan menusia. Dalam dunia

pendidikan misalnya, teori ini dapat diterapkan dengan memandang bahwa kebutuhan

peserta didik sangat penting untuk dipenuhi dalam proses pembelajaran agar

memperoleh hasil belajar yang maksimal. Pemenuhan kebutuhan itu dapat dilakukan

oleh pendidik dengan cara memahami keadaan peserta didik secara perorangan, hadir

tepat waktu, memberi rasa aman dalam belajar, menciptakan suasana belajar yang

menyenangkan, motivasi mengerjakan tugas, dan aktif mengikuti pembelajaran.

A. W. Bernard memberikan pengertian motivasi sebagai fenomena yang

dilibatkan dalam perangsangan tindakan kearah tujuan-tujuan tertentu yang

sebelumnya. Motivasi merupakan usaha memperbesar atau mengadakan gerakan

untuk mencapai tujuan tertentu.40 Sedangkan menurut Mc. Donald, motivasi adalah

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling”

dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.41

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk

melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai

rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup.

Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan.

Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk

memperoleh kesuksesan dalam hidup.

40 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, (Yogyakarta:Ar-Ruzz
Media, 2011), h. 319

41 Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi…, h. 73
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Sedangkan menurut George R. Terry mengemukakan bahwa motivasi adalah

keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsang untuk

melakukan tindakan-tindakan.

Berdasarkan uraian para ahli dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu

usaha untuk meningkatkan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, termasuk

didalamya kegiatan belajar.

b. Pengertian Belajar

Belajar merupakan suatu bentuk perubahan tingkah laku yang terjadi pada

seseorang. Menurut Slameto belajar adalah suatu proses yang dilakukan seeorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai pengaaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.42

Sedangkan menurut Sudjana bahwa belajar bukan menghafal dan bukan pula

mengingat, belajar adalah suatu proses yang diatndai dengan adanya perubahan pada

diri seseorang.43 Perubahan sebagai hasil proses dapat ditunjukkan dalam berbagai

bentuk seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya,

keterampilannya, kecakapannya dan kemampuannya, dan aspek lainnya yang ada

pada individu.

Menurut Borton belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri individu berkat

adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya

sehingga mereka dapat berinteraksi dengan lingkungannya.44 Kata kunci pendapat

42 Muhammad Faturrahman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran…, h. 142
43 Muhammad Faturrahman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran…,h. 9
44 Hosnan, Pendidikan Saintifik dan Konstekstual dalam Pembelajaran Abad 21, (Bogor:

Ghalia Indonesia, 2016), h. 3
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Borton adalah “interaksi”. Interaksi ini memiliki makna sebagai sebuah proses.

Seseorang yang sedang melakukan kegiatan secara sadar untuk mencapai tujuan

perubahan tertentu, maka orang tersebut dikatakan sedang belajar. Kegiatan atau

aktivitas tersebut disebut aktivitas belajar.

Menurut James O. Whitaker belajar adalah proses dimana tingkah laku

ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman.45 Kata “diubah” merupakan

kata kunci pendapatnya Whitake, sehingga dari kata tersebut mengandung makna

bahwa belajar adalah sebuah perubahan yang direncanakan secara sadar melalui suatu

program yang disusun untuk menghasilkan perubahan perilaku positif tertentu.

Bersadarkan pendapat diatas bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku pada

diri individu dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai

suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari.

c. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi belajar terdiri dari dua kata yang mempunyai pengertian sendiri-

sendiri. Dua kata tersebut adalah motivasi dan belajar. Motivasi belajar adalah dua

hal yang saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relative

dan permanen dan potensial yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang

belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku.

Motivasi belajar menurut Amier Daein Indrakusuma mengemukakan motivasi

belajar adalah kekuatan-kekuatan atau tenaga-tenaga yang dapat meberikan dorongan

45 Hosnan, Pendidikan Saintifik…, h. 4
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kepada kepada kegiatan belajar siswa.46 Sedangkan menurut Faturahman dan

Sulistyorini, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada didalam

diri siswa ynag menimbulkan kegiatan belajar dan memberi arah kegiatan belajar

siswa untuk mecapi tujaun yang dikehendaki oleh siswa yang bersangkutan sebagai

sumber belajar.47

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah

dorongan yang timbul dari dalam diri dan dari luar diri siswa untuk melakukan

sesuatu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar,

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.

d. Fungsi Motivasi

Pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi dalam belajar.

Oleh karena itu, menumbuhkan motivasi belajar siswa merupakan salah satu tugas

dan tanggung jawab orang tua dan guru, orang tua yang selalu mendorong semangat

anaknya dalam belajar maupun dalam meningkatkan motivasinya, sedangkan guru

yang baik akan selalu berusaha mendorong siswanya untuk beraktivitas demi

pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun fungsi motivasi dalam pembelajaran seperti

yang dikemukakan oleh Sardiman yaitu:

a. Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi ini merupakan motor penggerak

dari setiap kegiatan yang dilakukan.

b. Menentukan arah perbuatan, yaitu kearah yang hendak dicapai.

46 Muhammad Faturrahman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran…, h. 143
47 Muhammad Faturrahman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran…, h. 146
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c. Menyelidiki perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak

bermanfaat bagi tujuan tersebut.48

Sedangkan menurut Oemar Hamalik menyatakan bahwa dalam belajar motivasi

memiliki beberapa fungsi yaitu:

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah.

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak.49

e. Ciri-Ciri Motivasi

Sardiman mengatakan bahwa motivasi yang ada pada diri setiap orang

memiliki ciri-ciri antara lain; a) Tekun menghadapi tugas, b) Ulet menghadapi

kesulitan (tidak mudah putus asa), c) menunjukkan minat terhadap bermacam-macam

masalah, d) lebih senang bekerja mandiri, e) cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin,

f) dapat mempertahankan pendapatnya, g) tidak mudah melepaskan hal yang

diyakini, h) senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.50

Menurut Hamzah B. Uno, Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan

sebagai berikut:

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan

4) Adanya penghargaan dalam belajar

48 Sardiman, Interaksi dan Motivasi…, h.85
49 Muhammad Faturrahman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran…, h. 151
50 Sardiman, Interaksi dan Motivasi…, h. 83
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5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar

6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seseorang

dapat belajar dengan baik.51

Siswa di dalam belajar akan berhasil jika di dalam dirinya ada keinginan

untuk belajar, sebab tanpa mengerti apa yang akan dipelajari dan tidak memahami

mengapa hal tersebut dipelajari, maka kegiatan belajar tersebut sulit mencapai

keberhasilan. Keinginan atau dorongan inilah yang disebut dengan motivasi. Dengan

motivasi, asiswa akan terdorong untuk belajar sesuai dengan sasaran dan tujuan

karena yakin dan sadar akan manfaatnya. Bagi siswa motivasi ini sangat penting

karena dapat menggerakkan perilaku siswa ke arah yang positif sehingga mampu

menghadapi segala tuntutan, kesulitan serta menanggung resiko dalam aktivitas

belajar. Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti diatas berarti orang itu selalu

memiliki motivasi yang cukup kuat. Dan dalam kegiatan belajar mengajar akan

berhasil baik, kalau siswa memiliki ciri-ciri seperti diatas.

f. Macam-Macam Motivasi

Menurut Djamarah motivasi terbagi dua macam yaitu motivais intrinsik dan

ekstrinsik. Kedua macam macam motivasi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Motivasi intrinsik

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi

aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena setiap individu sudah

ada dorongan untuk melaksanakan sesuatu.

51 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya,  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007),
h. 23
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2) Motivasi ekstrinsik

Motivasi ektrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik

adalah motif-motif yang katif karena adanya perangsang atau pengaruh dari orang

lain sehingga seseorang berbuat sesuatu.52

g. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar

Motivasi dapat ditumbuhkan sejak awal mungkin, karena itu motivasi tidak

lahir dengan sendirinya. Untuk menghasilkan hasil belajar yang tinggi diperlukan

adanya motivasi yang tinggi dari diri sendiri.

Amir Daien Indrakusuma mengemukakan tiga hal yang mempengaruhi

motivasi intrinsik yaitu; a) adanya kebutuhan, b) adanya pengetahuan tentang

kemajuan dirinya, c) adanya aspirasi atau cita-cita. Sedangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi motivasi ekstrinsik yaitu; 1) ganjaran, 2) hukuman, dan 3) persaingan

atau kompetisi.53

Sedangkan menurut Herzberg faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi

antara lain;

1. Keberhasilan pelaksanaan

2. Pengakuan

3. Pekerjaan itu sendiri

4. Tanggung jawab.54

52 Saiful Bahri Djamara, Psikologi Belajar…, h. 117
53 Muhammad Faturrahman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran…, h. 153
54 Muhammad Faturrahman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran…, h. 155
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D. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya dan memiliki relevansi dengan judul

penilitian ini adalah:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan antara variabel perhatian orang tua terhadap

motivasi belajar siswa SMP Negeri 2  Moramo Kecamatan Moramo Utara

Kabupaten Konawe Selatan.55

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Kurniawati menunjukkan bahwa: 1)

variabel keterampilan mengajar guru memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap motivasi belajar siswa kelas X standar kompetensi mengelola

peralatan kantor di SMK Muhammadiyah 2 Bantu. 2) Variabel fasilitas

belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa X

standar kompetensi mengelola peralatan kantor di SMK Muhammadiyah 2

Bantu. 3) Variabel keterampilan mengajar guru dan fasilitas belajar memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar kelas X standar

kompetensi mengelola peralatan kantor di SMK Muhammadiyah 2 Bantul.56

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan antara variabel kepercayaan diri terhadap hasil

55 Nurhayani, Pengaruh Perhatian Orang Tua Penambang Batu terhadap Motivasi Belajar
Siswa SMP Negeri 2 Moramo Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, (Skripsi: IAIN
Kendari, 2013)

56 Ayu Kurniawati, Pengaruh Keterampilan Mengajar Guru dan Fasilitas Belajar terhadap
Motivasi Belajar Siswa Kelas X Standar Kompetensi Mengelola Peralatan Kantor di SMK
Muhammadiyah 2 Bantul, (Skripsi: Universitas Negeri Yogkarta, 2011)
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belajar PAI siswa SMP Negeri 2 Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara

Kabupaten Konawe Selatan.57

4. hasil penelitian Dian Rosdiana, dimana terdapat pengaruh tidak langsung

kompetensi guru dan komitmen mengajar terhadap hasil belajar siswa melalui

efektivitas proses pembelajaran.58 Tidak berpengaruhnya efektivitas proses

pembelajaran dikarenakan banyak faktor lain yang mempunyai pengaruh lebih

besar terhadap hasil belajar siswa.

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Hasrah menunjukkan bahwa terdapat

hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dan gaya belajar

dengan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa SMA Negeri 2 Raha.59

Penelitian yang dilakukan diatas identik dengan judul yang diteliti oleh

peneliti sehingga tidak ada keraguan untuk menyakini hasil penelitian peneliti bahwa

terdapat pengaruh kompetensi pedagogik guru PAI terdadap motivasi belajar dan

hasil belajar PAI, sebab hasilnya didukung oleh tiga penelitian yang di atas. Namun

demikian tidak berarti peneliti melakukan duplikasi terhadap penelitian sebelumnya.

Penelitian yang disebutkan diatas hanya memiliki keidentikan dengan penelitian yang

peneliti lakukan, yakni membahas tentang kompetensi pedagogik guru PAI terhadap

motivasi belajar dan hasil belajar PAI di SMK Negeri 2 Kendari.

57 Fitria, Pengaruh Kepercayaan Diri terhadap Hasil Belajar PAI Siswa SMP Negeri 2 Roko-
Roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Selatan, (Skripsi:IAIN Kendari, 2017)

58 Dian Rosdiana, Pengaruh Kompetensi Guru dan Komitmen Mengajar terhadap Efektivitas
Proses Pembelajaran Serta Implikasinya pada hasil Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Ekonomi,
(Tasikmalaya: ISSN 1412-565X), h. 206

59 Siti Hasrah, Hubungan Kecerdasan Emosional dan Gaya Mengajar dengan Hasil Belajar
Pendidikan Agama Islam Siswa SMA Negeri 1 Raha, (Tesis: IAIN Kendari, 2016).
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Adapun aspek lain memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti

lakukan, diantaranya sebab penelitian/latar belakng , kajian teori, lokasi dan waktu

penelitian berbeda satu sama lain, serta populasi dan sampel penelitian.

E. Kerangka Berpikir

Kompetensi pedagogik guru PAI adalah seperangkat kemampuan dan

keterampilan yang berkaitan dengan interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa

di dalam kelas dalam mata pelajaran PAI.

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar, seorang guru yang memiliki kompetensi

pedagogik sekurang-kurangnya meliputi aspek-aspek berikut: a) pemahaman

wawasan dan landasan kependidikan, b) pemahaman karakteristik peserta didik, c)

perancangan pembalajaran, e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis,

f) pemanfaatan teknologi pembelajaran, g) evaluasi hasil belajar, h) pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selain itu

guru profesional akan menghasilkan peserta didik yang mampu menguasai

pengetahuan baik dalam aspek kogniti, afektif maupun psikomotorik. Dengan

demikian, seorang guru dikatakan memiliki kompetensi pedagogik apabila mampu

menciptakan proses belajar yang berkualitas sehingga dapat membangkitkan motivasi

serta meningkatkan hasil belajar siswa.

Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan

menpengaruhi kualitas hasil belajar. Motivasi yang tinggi, cenderung menghasilkan

prestasi yang tinggi. Sehingga siswa memiliki ketekunan dalam menghadapi tugas,

ulet dalam mengahadapi kesulitan, menunjukkan minat belajar, senang bekerja
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mandiri, senang mendapat pujian dari guru, memiliki jiwa kompetisi dan mendapat

dorongan yang kuat dari orang tua.

Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti

membuat skemayang akan dijadikan sebagai kerangkar pikir dalam penelitian ini.

Sebagaimana yang tertera pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan.60 Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang

60 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2017),
h. 63.
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diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam berpengaruh langsung

dan signifikan terhadap motivasi belajar siswa di SMK Negeri 2 Kendari.

2. Kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam berpengaruh langsung

dan signifikan terhadap hasil belajar siswa di SMK Negeri 2 Kendari.

3. Motivasi belajar berpengaruh langsung dan signifikan tehadap hasil belajar

siswa di SMK Negeri 2 Kendari.

4. Kompetensi pedagogik guru berpengaruh tidak langsung terhadap hasil

belajar melalui motivasi belajar siswa di SMK Negeri 2 Kendari.
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