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BAB II

LANDASAN TEORETIK

A. Peningkatan Kinerja Guru

1. Pengertian Kinerja Guru

Kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai,

prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja.10 Sedangkan guru adalah orang

yang pekerjaannya atau mata pencahariannya dan profesinya mengajar. 11 istilah

kinerja juga berasal dari kata job performance/ actual permance yaitu prestasi kerja

atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Dapat diartikan sebagai

prestasi yang Nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja pada diri seseorang.

Keberhasilan kinerja juga ditentukan dengan pekerjaan serta kemampuan

seseorang`pada bidang tertentu, dan keberhasilan kerja juga berkaitan dengan

kepuasan kerja seseorang.12

Kinerja  merupakan prestasi nyata yang ditampilkan seseorang setelah yang

bersangkutan menjalankan tugas dan perannya dalam organisasi. Dan kinerja

mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan

seseorang, serta kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi

persyaratan sebuah pekerjaan.13

Pada dasarnya kinerja dapat diartikan sebagai suatu kemampuan

melaksanakan pekerjaan maupun hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan

10Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Ketiga; Jakarta:
Balai Pustaka, 2002), h. 570.

11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar…, h. 377.
12A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya manusia,(Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya, 2000), h. 67.
13Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional, (Yogyakata: Ar-Ruzz Media,

2014), h. 11-12.

17



174

174

seseorang. Sebagaimana dijelaskan oleh Anwar Prabu Mangkunegoro bahwa kinerja

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya.14 Hadari Nawawi juga menyatakan bahwa kinerja dapat diartikan

sebagai apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh seorang karyawan dalam

melaksanakan tugas pokoknya.15

Menurut A. Tabrani Rusyan bahwa :

“kinerja guru adalah melaksanakan proses pembelajaran baik dilakukan di
dalam kelas maupun di luar kelas disamping mengerjakan kegiatan-kegiatan
lainnya, seperti mengerjakan administrsai sekolah dan administrasi
pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan layanan pada para siswa serta
melaksanakan penilaian.”16

Dalam hubungan dunia pendidikan bahwa kinerja guru dapat dikatakan sejauh

mana seorang guru melakukan aktifitas atau pekerjaan secara maksimal sesuai

dengan kemampuan yang dimiliki dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran

atau pendidikan.

Kinerja guru bukan berarti banyaknya pekerjaan mengajar yang telah

dilakukan tetapi ia merupakan sebagai suatu keberhasilan yang salah satunya

nampak dari suatu proses pembelajaran dan untuk mencapai kinerja yang maksimal

guru harus berusaha mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki dan

memanfaatkan serta menciptakan situasi lingkungan sekolah/ madrasah sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

14Anwar Prabu Mangkunegoro, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 2001), h. 67.

15 Hadari Nawawi, Evaluasi dan Manajemen kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 66.

16A. Tabrani Rusyan dkk, Upaya meningkatkan Budaya Kinerja Guru, (Cianjur: CV.
Dinamika Karya Cipta, 2000), h. 17.
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Untuk meningkatkan kinerja guru, terlebih dahulu harus mengetahui fungsi-

fungsi dan tugas guru. Fungsi dan tugas guru dalam proses pembelajaran adalah

sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan pelatih. Agar tugas dan tanggung

jawab guru dapat dilaksanakan dengan baik, maka fungsi dan tugas guru harus

dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

Ivor K. Davies mengemukakan bahwa seseorang mempunyai empat fungsi

umum yang merupakan ciri pekerja seorang guru, yaitu:

1. Merencanakan, yaitu pekerjaan seorang guru menyusun tujuan belajar.
2. Mengorganisasikan, yaitu pekerjaan seorang guru untuk mengatur dan

menghubungkan sumber-sumber belajar sehingga dapat mewujudkan
tujuan belajar dengan cara efektif, efisien, dan ekonomis mungkin.

3. Memimpin, yaitu pekerjaan seorang guru untuk memotivasikan,
mendorong, dan menstimuluskan murid-muridnya, sehingga mereka siap
mewujudkan tujuan belajar.

4. Mengawasi, yaitu pekerjaan seorang guru untuk menentukan apakah
fungsinya dalam mengorganisasikan dan memimpin di atas telah berhasil
dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan.17

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kinerja adalah

kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugasnya atau hasil dari kerja (output)

baik secara kualitas maupun kuantitas yang dapat dicapai sesuai dengan tanggung

jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan kineja guru adalah kemampuan dan

tingkat keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga

pendidik dan memiliki keahlian dalam proses pemebelajaran dalam rangka

mewujudkan tujuan dan standar pendidikan yang telah ditetapkan.

Kinerja guru dapat dilihat apabila kriteria-kriteria yang ada telah tercapai

secara keseluruhan. Jika kriteria telah tercapai berarti pekerjaan atau tugas sebagai

seorang guru telah dianggap memiliki kualitas kerja yang baik. Sebagaimana yang

17Ivor K. Davies, Pengeloaan Belajar, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1987), h. 35-36.
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disebutkan dalam pengertian kinerja bahwa kinerja guru adalah hasil kerja yang

terlihat dari serangkaian kemampuan yang dimilikimoleh seseorang yang berpfofesi

guru. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru telah disebutkan dalam

peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI tentang standar kompetensi guru yang

berbunyi bahwa “Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat

kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan

profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.”18

Kemampuan seorang guru dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan,

karena guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya

proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan

apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan

memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh kinerja guru yang

profesional. Dengan kata lain perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari

guru dan berujung pada guru pula. Namun demikan, posisi strategis untuk

meningkatkan mutu pendidikan sangat dipengaruhi juga oleh kinerja guru.

Kompetensi tersebut di atas jika terlaksana dengan baik dalam proses

pembelajaran maka akan melahirkan kinerja guru yang berkualitas yang dapat

dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Salah satunya dituangkan

dalam bentuk perangkat pembelajaran, semakin baik dan maksimal persiapan

dilakukan maka semakin baik pula hasil yang dicapai. Apabila hasil kerja sesuai

dengan standar kerja maka dapat dikatakan bahwa kinerja itu tercapai, dan ketika

melebihi standar berati kinerja itu mengalamai peningkatan.

18Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007.
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2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Pada dasarnya kinerja guru oleh faktor Internal dan eksternal, yaitu faktor

yang datang atau timbul dari individu guru dan dari luar guru.

a. Faktor Internal

Berkaitan dengan kinerja yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor di antaranya:

1) Motivasi, yaitu daya dorong yang dimiliki, baik dorongan dalam diri sendiri

maupun dari luar yang membuat dirinya untuk melakukan pekerjaan denga

sekuat tenaga dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang

akan dicapainya. Motivasi yang dimiliki setiap individu akan mempengaruhi

kinerja, jika seseorang memiliki motivasi yang tinggi maka akan melahirkan

kinerja yang tinggi.

2) Kemampuan, yaitu kemampuan yang bersifat fisik maupun non fisik dalam

menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Kemampuan fisik berupa kesehatan

dan non fisik berupa inteletual/otak atau ilmu pengetahuan.

3) Ketepatan penugasan, yaitu dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan

bidangnya, karena penempatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan bidang

atau jurusa keilmuannya dapat mempengaruhi suatu kinerja.19

A. Tabrani Rusyan dkk mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi

kinerja guru adalah motivasi kinerja guru dan etos kinerja guru. Motivasi kinerja

sebaiknya lahir dari dalam guru itu sendiri dalam rangka mendorong pelaksanaan

pekerjaannya ke arah yang lebih baik. Sedangkan etos kinerja yang dimiliki oleh

19Sondang P Siagaan, Kiat Meningkat615kan Produktifitas Kerja, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), h. 40.
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seorang guru juga sangat mempengaruhi keberhasilannya, semakin baik etos

kerjanya dalam pembelajaran maka semakin baik pula hasil yang akan dicapai.20

Kinerja guru itu dapat tercapai apabila didukung atau memiliki beberapa

kompetensi, sebagaimana dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru

dan Dosen), dari dilihat dari empat kompetensi, yaitu (1) Kompetensi paedagogik,

(2) Kompetensi kepribadian, (3) Kompetensi Profesional, dan (4) Kompetensi

Sosial.21 Kompetensi ini yang harus diusahakan oleh seorang guru untuk

mendukung tercapainya kinerja yang berkualitas, karena bagaimana pun hebatnya

dan pentingnya faktor lain kalau hal ini tidak dimiliki maka mustahil kinerja guru

unuk meningkatkan proses pembelajaran dapat tercapai.

Faktor internal tersebut pada dasarnya dapat direkayasa melalui dua cara yaitu

pre-service training dan in-service training. pre-service training adalah cara yang

dapat dilakukan dengan menyeleksi calon guru secara ketat, penyelenggaraan proses

pendidikan guru yang berkualitas, dan penyaluran lulusan yang sesuai dengan

bidangnya. Sedangkan in-service training, adalah cara yang dapat dilakukan dengan

menyelenggarakan diklat yang berkualitas secara berkelanjutan.22

Indikator lemahnya kinerja guru dalam melaksanakan tugas proses

pembelajaran antara lain:

1) Rendahnya pemahaman tentang metode dan strategi pembelajaran, 2)

Kurangnya kemahiran dalam mengelola kelas, 3) Rendahnya kemampuan

melakukan dan memanfaatkan penelitian tidndakan kelas (classroom action

research), 4) Rendahnya motivasi atau dorongan untuk berprestasi, 5) Kurangnya

20A. Tabrani Rusyan dkk., Upaya meningkatkan …, h. 17.
21Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Penerbit

Widyatama, 2003)
22Ahmad Barizi, Menjadi Guru Unggul, (Yokyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 43.
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kedisiplinan, 6) Rendahnya komitmen profesi, 7) Rendahnya kemampuan

manajemen waktu, 8) Rendahnya kemampuan dalam memahami karakter siswa.23

Rendah dan lemahnya kinerja guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya dalam proses pembelajaran  akan membawa pengaruh terhadap kualitas

madrasah dan prestasi siswa itu sendiri, karena guru merupakan pihak yang paling

banyak bersentuhan langsung dengan siswa. Dan seyogyanya guru harus memiliki

kinerja yang optimal dalam rangka terwujudnya madrasah yang berkualitas dan

siswa yang berprestasi.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau faktor dari luar yang dapat mempengaruhi kinerja guru di

antaranya:

1) Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang merupakan salah satu aspek penunjang

keberhasilan dalam peningkatan kualitas pendidikan harus mendapatkan perhatian,

karena apabila hal tersebut tidak tersedia maka akan menghambat kegiatan dan sulit

untuk mencapai keberhasilan atau tujuan sesuai dengan rencara yang telah

ditetapkan, semakin lengkap sarana prasarana yang diasiapkan oleh madrasah maka

akan semakin memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya. Tidak dapat

dipungkiri bahwa sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi peningkatan

prestasi belajar siswa.

Begitu pentingnya pendidikan sebagai tempat bagi para siswa untuk

mendapatkan pengembangan dan mengeluarkan potensinya, yang tentunya harus

23Departemen Agama Republik Indonesia, Motivasi dan etos Kerja, (Jakarta: Depag RI,
2002), h. 85.
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didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup dan sesuai dengan standar

pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan jika perlu melebihi dari

standar itu sendiri.

Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan harus memiliki sarana dan

prasarana yang dapat menunjang terciptanya kualitas pendidikan. Sebagaimana

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007

tentang standar sarana dan prasarana.

2) Lingkungan Kerja

Lingkugan kerja yang kondusif akan memberikan rasa aman dan

memungkinkan guru untuk berkerja secara maksimal, jika seorang guru senang

terhadap lingkungan dimana ia bekerja maka dapat dipastikan ia akan betah tinggal

untuk melakukan pekerjaan. Sebalik lingkungan kerja yang tidak kondusif  dan tidak

memadai akan dapat menurunkan kualitas kinerja guru.

Sondang P. Siagian berpendapat bahwa ada dua macam lingkungan kerja

sebagai berikut:

(a) Lingkungan kerja fisik meliputi:
(1) Bangunan tempat kerja disamping menarik untuk dipandang juga

dibangun untuk pertimbangan keselamatan kerja,
(2) Ruang kerja yang longgar dalam arti penempatan orang dalam suatu

ruangan tidak menimbulkan rasa sempit,
(3) Tersedianya peralatan yang cukup memadai,
(4) Ventilasi untuk keluar masuknya udara segar yang cukup,
(5) Tersedianya tempat istirahat untuk melepas lelah,
(6) Tersedianya tempat ibadah keagamaan seperti masjid atau mushalla,
(7) Tersedianya sarana angkutan.

(b) Lingkungan kerja non fisik
Lingkungan kerja non fisik adalah lingkungan kerja yang menyenangkan
dalam arti terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan
atasan, karena pada hakikatnya manusia dalam bekerja tidak mencari uang
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saja, akan tetapi bekerja merupakan bentuk aktifitas yang bertujuan untuk
mendapatkan kepuasan.24

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan

dengan hubungan kerja, baik yang hubungan dengan atasan maupun dengan rekan

kerja. Menurut Ignasisus Wursanto bahwa lingkungan kerja non fisik merupakan

lingkungan kerja yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera.25

Lingkungan kerja yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan sekolah

dimanan guru dapat melaksanakan tugas pembelajaran. Lingkungan kerja atau

sekolah yang baik dapat mendukung terlaksananya kinerja guru dalam proses

pembelajaran secara efektif dan efisien, yang meliputi lingkungan sosial dan

lingkungan fisik. Lingkungan sosial adalah suatu keadaan lingkungan dimana guru

melakukan interaksi antara guru dengan guru, guru dan kepala sekolah, guru dan

tenaga kependidikan lainnya serta guru dengan siswanya. Lingkungan fisik adalah

segala yang berhubungan dengan sarana atau fasilitas seperti gedung atau ruang

kelas yang dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

3) Kesejahteraan atau gaji guru

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan di dunia manusia bekerja

adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, hal tersebut akan mempengaruhi

tinggi rendahnya kinerja guru, ketika kebutuhannya terpenuhi maka akan

mendorong untuk melakukan aktifitas pekerjaan ke arah yang lebih baik, dan

kesejahteraan dan gaji yang rendah apalagi tidak dapat memenuhi kebutuhannya

maka akan mempengaruhi kualitas pekerjaannya, bahkan ia berpikir mencari

24Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.
57.

25Ignatius Wursanto, Dasar-Dasar Ilmu Organisasi, (Edisi kedua, Yogyakarta: Andi Alfabeta,
2009), h. 45.
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aktifitas atau pekerjaan yang lain demi untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-

hari.

Menurut Ellis dalam Husin bahwa:

”Hak dan kewajiban guru bersifat fungsional, hal ini berarti bahwa bila hak
yang diperoleh guru memenuhi kepuasan, maka ia akan memenuhi
kewajibannya dengan baik. Sebakinya, bila hak tidak sesuai dengan
harapannya, maka kewajiban dilaksanakan kurang optimal. Hal  ini berdampak
negatif terhadap kualitas kinerja guru dan hasil belajar siswa.”26

Bahwa rendah tidaknya mutu pendidikan dan kinerja guru tidak hanya

disebabkan oleh faktor dari dalam diri guru itu sendiri, melainkan melainkan juga

berasal dari faktor luar. Salah satu di antaranya adalah penghasilan atau gaji yang

diperoleh oleh guru belum mampu memenuhi kebutuhan hidup, sehingga sebagian

guru ada yang mencari pekerjaan sampingan unutuk menutupi kekurangannya,

apalagi pada saat sekarang ini dapat dirasakan bagaimana keadaan perekonomian

bangsa dan negara Indonesia yang tidak stabil, sehingga gaji yang telah diterima

oleh guru terkadang sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu kesejahteraan

atau gaji guru perlu mendapat perhatian, sehingga tidak lagi berpikir untuk mencari

pekerjaan sampingan dan fokus pada pekerjaan mengajar.

Disamping itu, minat guru untuk menambah pengetahuan dan informasi

sebagai upaya untuk meningkatkan mutu masih kurang, sebab ada yang

beranggapan bahwa bertambah atau tidaknya pengetahuan serta kemampuan dalam

melaksanakan tugas tidak membawa pengaruh terhadap kesejahteraan atau

pendapatan gaji yang diterima setiap bulannya, dan konsekwensi atas hal tersebut

sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru. Sehingga dengan kondisi

26Zulkifli Husin dan Rambat Nur Sasongko, Menata Manajemen Pendidikan, antara
Perbaikan Kualitas dan Gaji Guru di Era Otonomi Daerah, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,
Nomor 043, Juli 2003, h. 458.
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demikian sebaik apapun kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk

meningkatkan kualitas pendidikan tampaknya masih kurang berhasil.

B. Peningkatan Prestasi Belajar PAI

1. Pengertian Prestasi Belajar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian prestasi adalah hasil yang

telah dicapai dari yang telah dilakukan atau dikerjakan.27 Prestasi dapat diartikan

sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktifitas belajar yang telah dilakukan.28

Sedangkan pengertian prestasi nenurut Nana Sudjana, bahwa “Pada hakekatnya

prestasi belajar merupakan tingkah laku sebagai pencapaian hasil belajar dalam arti

yang  luas, yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan

yang dimaksud adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya.29

Zainal Arifin, memberi pandangan bahwa : Prestasi belajar merupakan hasil

dari suatu usaha, kemampuan dan sikap seorang dalam menyelesaikan suatu hal

bidang pendidikan.30 Sedangkah Suharsimi Arikunto, menjelaskan pendapatnya

tentang prestasi dari aspek hasil (outcome), bahwa : Prestasi belajar mencerminkan

sejauh mana siswa telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan disetiap bidang

studi.31

Pengertian di atas, menekankan bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang

telah didapatkan oleh siswa setelah melakukan usaha, pekerjaan, dan pengalaman

27Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar…, h. 895.
28Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras,

2012), h. 118.
29Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992, h. 3
30Zainal Arifin, Evaluasi Instruksional, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, h. 35
31Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Rosdakarya, Bandung, 1998, h. 32
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belajar yang sesuai dengan kemampuan yang ia miliki baik dari segi sikap,

pengetahuan, dan keterampilan, serta merupakan cermin dari tingkat keberhasilan

tujuan yang didapatkan pada bidang studi.

Sutratinah Tirtonegoro mengartikan prestasi belajar sebagai penilaian hasil

usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka,  huruf maupun kalimat

yang dapat mencerminkan hasil yang telah dicapai oleh setiap siswa dalam periode

atau waktu tertentu.32 Pendapat ini melihat prestasi belajar pada sisi penilaian

terhadap hasil belajar dalam bentuk angka, huruf, maupun kalimat yang

menerangkan tentang apa yang telah didapatkan setelah melakukan usaha belajar.

Marjo mendefinisikan prestasi belajar merupakan hasil karya yang dicapai

oleh seseorang yang memiliki kemampuan tinggi sekalipun hasil yang cemerlang,

tapi prestasi yang dimiliki disebabkan karena ketekunannya belajar memahami

sesuatu agar bisa mengerjakannya.33 Hal ini menitiberatkan pada hasil karya yang

diperoleh melalui kemampuan dan ketekunan siswa dalam belajar.

Muhibbin Syah mengatakan bahwa prestasi belajar diartikan sebagai tingkat

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada sebuah

program pengajaran. Yang indikator prestasi belajarnya adalah pengungkapan hasil

belajar yang meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat

pengalaman dan proses belajar siswa dan ranah yang dimaksud antara lain ranah

cipta, rasa, dan karsa.34 Pengertian ini menekankan pada tingkatan keberhasilan

tujuan yang diperoleh siswa terhadap ranah psikologis.

32Sutratinah Tirtonegoro, Anak Super Normal dan program Pendidikannya, (Jakata: Bina
Aksara, 2001), h. 43.

33Marjo, Bahasa Indonesia Kontemporer, Beringin Jaya, Surabaya, 1997, h. 195
34Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), h. 141.
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Hartono yang dikutip oleh Muh. Uzer bahwa : Prestasi belajar adalah

kumpulan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan atau hasil yang lebih

baik.35 Prestasi belajar dalam bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran

terhadap siswa yang meliputi faktor afektif, kognitif, dan psikomotorik setelah

mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes

atau instrumen yang relevan. Prestasi belajar adalah penilaian pendidikan tentang

kemajuan siswa dalam segala hal yang dipelajari di sekolah yang menyangkut

pengetahuan atau keterampilan yang dinyatakan setelah penelitian.36

Pendapat ini melihat pada suatu kumpulan hasil dari pengukuran kemajuan

terhadap siswa setelah melalui proses pembelajaran baik dari segi sikap,

pengetahuan, maupun keterampilan itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

prestasi belajar itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari perbuatan belajar, karena

belajar merupakan proses sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses

pembelajaran,  dan usaha maksimal yang dicapai oleh siswa dari sebuah proses

belajar berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dengan menggunakan  pengukuran dan

penilaian dalam kurun waktu tertentu, dan hasil pengukuran dan penilaian tersebut

diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, yang menyatakan keberhasilan siswa

selama proses pembelajaran yang diberikan oleh guru dan ditunjukkan dengan

perubahan pada aspek: 1. kognitif, yaitu adanya penguasaan atau pemahaman

pengetahuan siswa terhadap mata pelajaran, 2. afektif, yaitu perubahan sikap atau

nilai yang positif pada siswa baik sikap spritual maupun sikap sosial, dan 2.

35Uzer Usman, Upaya Optimal Kegiatan Belajar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h.41.
36Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha Nasional,

1994), h. 24.
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Psikomotorik, yaitu suatu keterampilan tertentu yang dimiliki oleh siswa setelah

melalui proses pembelajaran.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Prestasi belajar dapat dicapai oleh siswa melalui usaha yang maksimal sebagai

perubahan tingkah laku yang meliputi ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik,

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Prestasi belajar

yang dicapai oleh siswa antara satu dengan yang lainnya tidak sama karena beberapa

faktor yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran.

Menurut Muhibbin Syah bahwa secara garis besarnya faktor yang

mempengaruhi belajar dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri siswa, meliputi keadaan
atau kondisi jasmani dan rohani siswa,

b. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar siswa, meliputi kondisi lingkungan
siswa, dan

c. Faktor pendekatan belajar, merupakan jenis upaya siswa dalam belajar yang
terdiri dari strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan
kegiatan mempelajari materi pelajaran.37

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Prestasi belajar

siswa  hanya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal atau faktor yang datang

dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar individu siswa.

a. Faktor Internal diantaranya faktor fisiologis, intelegensi, bakat, minat,

perhatian, motivasi, dan sikap.

37Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja
Rosda Karya, 2010),  h. 129.
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1) Fisiologis

Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik

individu siswa.38 Kondisi fisik yang berhubungan dengan kondisi organ tubuh siswa

yang berpengaruh terhadap kesehatan. Jika kesehatannya terganggu maka otomatis

proses belajarnya juga terganggu.

Begitu pula dengan cacat tubuh yang juga mempengaruhi belajar siswa,

terkadang merasa minder dan tidak percaya diri. Jika hal itu terjadi, maka hendaknya

siswa tersebut belajar pada lembaga pendidikan khusus atau disahakan alat bantu

yang dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya.39 Serta

memberikan motivasi atau semangat kepada siswa tersebut agar beban atau perasaan

yang dapat mengganggu proses belajarnya hilang paling tidak berkurang.

2) Intelegensi atau Kecerdasan

Intelegensi atau kecerdasan adalah kemampuan belajar yang disertai

kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya.40

Kecerdasan merupakan psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa,

karena hal tersebut sangat menentukan kualitas belajar siswa. Semakin tinggi

intelegensi atau kecerdasan seorang siswa maka semakin tinggi pula peluang untuk

meraih kesuksesan dalam belajar.41

Intelegensi dan kecerdasan itu dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan dari luar

individu siswa. Faktor dari dalam adalah faktor keturunan atau gen dari orang tua.

Sedangkan fator luar adalah suatu tindakan yang dilakukan sesorang yang dapat

38Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-ruzz
Media, 2010), h. 19.

39Slameto, Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruh, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 55.
40Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini, Belajar dan …, h. 123.
41Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori belajar…, h. 20-21.
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merangsang dan menumbuhkan kecerdasan berupa pendidikan dan bimbingan serta

latiha, baik orang tuanya sendiri maupun orang lain atau guru.

3) Bakat

Bakat adalah suatu kecakapan dan kualitas khusus yang dimiliki oleh setiap

individu, yang antara individu satu dengan yang lainnya mempunyai tingkat

perbedaan dalam bidang tertentu.42

Bakat adalah kemampuan untuk belajar, dan kemampuan itu akan dapat

terealisasi menjadi suatu kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih.43

Bakat merupakan keahlian khusus yang dimiliki siswa dalam bidang tertentu.

Seperti halnya seseorang dapat dikatakan berbakat bila menguasai bidang studi yang

diwujudkan dengan prestasi yang baik.

Semua anak atau siswa mempunyai kesempatan dan pelayanan untuk

mengembangkan bakat yang dimilikinya, namun bakat tersebut tidak dapat terlihat

dan berkembang begitu saja tanpa ada bantuan atau bimbigan dari orang tua atau

guru. Karena itu, orang tua dan guru harus mampu mengenali serta mengembangkan

bakat yang dimiliki anak atau siswa tersebut, jika tidak maka bakat itu akan

terpendam begitu saja.

4) Minat

Menurut  Muhibbin Syah dalam bukunya menerangkan bahwa minat berarti

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap

sesuatu.44 Sedangkan menurut Djaali bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka pada

42E. Usman Efendi dan Juhaya S. Praja, Pengantar Psikologi, (Bandung: Margacinta, 2012), h.
95.

43Slameto, Belajar & Faktor-Faktor…, h. 57.
44Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori belajar…, h. 24.
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rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh.45 Minat

yang tinggi terhadap sesuatu objek akan menjadikan siswa lebih sungguh-sungguh

dalam belajar dalam meraih prestasi atau cita-cita yang diinginkan.

Sementara itu, Abdul Rahman Shaleh dan Mhibbin Abdul Wahab mengatakan

bahwa:“Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian

dan bertindak terhadap orang, aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari inat

tersebut dengan disertai perasaan senang.”46

Minat pada dasarnya dapat dikatakan bahwa suatu perasaan dan dimiliki

sesorang yang muncul dari dalam terhadap sesuatu yang mempunyai daya tarik

tertentu sehingga seseorang dapat mencurahkan harapan dan perhatiannya kepada

sesuatu hal itu. Jika seorang siswa mempunyai minat dalam belajar maka ia akan

sungguh-sungguh mencurahkan perhatiannya untuk melakukan suatu tindakan

belajar. Minat juga merupakan faktor yang berperan dalam menentukan keaktifan

siswa dalam belajar, maka dengan minat itu dapat mendorong prestasi belajar siswa

sehingga prestasi dapat tercapai. Yang pada intinya setiap siswa mempunyai minat

untuk belajar, karena itu guru hendaknya menjaga dan berusaha membangkitkan

minat siswa terhadap belajar.

5) Perhatian

Menurut Ghazali yang dikutip oleh slameto bahwa perhatian adalah keaktifan

jiwa yang dipertinggi dan jiwa tersebut semata-mata tertuju pada suatu objek, benda,

dan hal lain atau sekumpulan objek.47 Untuk meningkatkan prestasi belajar seorang

siswa harus memiliki perhatian terhadap mata pelajaran yang dipelajarinya. Jika

45Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 121.
46Abdul Rahman Shaleh dan Muhibbin abdul Wahab, Psikologi, (Jakarta: Prenada Media,

2004), h. 263.
47Slameto, Belajar & Faktor-Faktor…, h. 56.
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perhatian siswa itu kurang maka prestasinya akan berkurang, tetapi ketika

perhatiannya baik maka akan baik pula prestasi yang akan dicapainya.

Dalam proses pembelajaran perhatian siswa juga menjadi penentu dalam

mencapa keberhasilan atau presatsi belajar. Karena itu, peran guru sangat diperlukan

agar siswa dalam belajar tetap mempunyai perhatian terhadap apa yang

disampaikan. Apalagi siswa pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah agak sulit menjaga

dirinya tetap perhatian pada materi pelajaran, sebab itu metode dan strategi dalam

mengajar harus dimiliki seorang guru. Banyat sesuatu yang dapat dilakukan agar

dapat menarik perhatian siswa di antaranya adalah bagaimana menggunakan media

pembelajaran, bagaimana menggunakan kata dan bahasa yang baik, sehigga siswa

tetapa perhatian.

6) Motivasi

Motivasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai dorongan

yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu

tindakan dengan tujuan tertentu.48 Motivasi adalah suatu dorongan yang

menyebabkan terjadinya sesuatu perbuatan atau tindakan tertentu. Perbuatan belajar

atau pembelajaran terjadi karena adanya motivasi yang mendorong seseorang untuk

melakukan suatu perbuatan belajar.49

Menurut Mahfudh Shalahuddin, Dimyati dan Mudjiono bahwa:

“Motivasi adalah dorongan dari dalam yang digambarkan sebagai harapan,
keinginan dan sebagainya, yang bersifat menggiatkan atau menggerakkan
individu untuk bertindak atau bertingkah laku guna memenuhi kebutuhan.50

48Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2002), h.756.

49Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 50.
50Mahfudh Shalahuddin, Psikologi Pendidikan, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), h. 114.
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Motivasi adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan
prilaku manusia termasuk prilaku belajar.”51

Dengan demikian bahwa motivasi merupakan sesuatu yang dapat

menimbulkan penyebab untuk melakukan suatu tidakan atau alasan untuk

melakukan sesuatu. Motivasi itu timbul karena adanya suatu pengaruh atau

rangsangan dari diri sendiri maupun dari luar, karena itu ketika siswa kurang

motivasinya maka sebagai guru harus memberikan rangsangan agar siswa dapat

termotivasi.

Hubungannnya dengan kegiatan belajar di sekolah, motivasi mempunyai

berhubungan erat dengan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa melalui kegiatan

pembelajaran. Untuk dapat meraih prestasi dalam pembelajaran, salah satu faktor

yang harus dan mutlak dimiliki oleh siswa motivasi sebagai dasar penggerak yang

mendorong dan mengarahkan suatu aktivitas belajar yang maksimal.

7) Sikap

Sikap adalah gejala internal berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk

mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif terhadap objek orang, barang, dan

sebagainya, baik positif maupun negatif.52 Sikap seseorang terhadap suatu objek

adalah perasaan mendukungatau tidak mendukung terhadap objek tersebut.53

Dalam proses pembelajaran di dalam kelas sikap yang negatif akan

mempengaruhi atau menggangu pelaksanaan pembelajaran baik dari siswa itu

sendiri maupun guru. Seperti halnya ketika siswa mempunyai sikap tidak suka

51Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 80.
52Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 149.
53Saifuddin Azwar, Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya, (Yogyakarta: Liberty, 1995), h.

5.
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terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru, maka tidak akan mungki pelajaran itu

dapat sampai apalagi dipahami oleh siswa.

Karena itu, guru dituntut untuk menciptakan sistuasi dan kondisif, agar dapat

menjaga dan melahirkan sikap positif pada siswa dalam menerima dan senang

terhadap mata pelajaran.

b. Faktor eksternal meliputi faktor keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan

masyarakat.

1) Faktor keluarga

Lingkungan keluarga adalah pusat pendidikan dan pengajaran yang pertama

dan berlangsung secacara alamiah dan wajar, dari lingkungan keluargalah pertama

kali anak mendapatkan dan merasakan pendidikan dan pengajaran, karena di dalam

keluargalah jasmani dan rohani anak tumbuh dan berkembang, sehingga secara

langsung atau tidak keberadaan keluarga kan mempengaruhi prestasi belajar anak.54

Bagi seorang anak keluarga merupakan merupakan persekutuan hidup pada

lingkungan keluarga dimana ia menjadi diri pribadi, dan keluarga juga sebagai

wadah bagi anak dalam proses belajar untuk mengembangkan nilai sosial. Menurut

Hasbullah bahwa keluarga merupakan persekutuan hidup dimana anak menjadi diri

pribadi. Keluargalah yang menyiapkan potensi pertumbuhan danpembentukan

kepribadian anak.55

54Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini, Belajar dan …, h. 128.
55Hasbullah, Dasar-dasar ILmu Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 39.
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Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang

tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan

ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan.56

Karena itu, peranan keluarga dalam pembentukan siswa berprestasi sangat

dibutuhkan, terutama kerjasamanya dengan pihak sekolah atau madrasah. Keluarga

harus tahu apa yang telah anaknya alami dan didapatkan disekolah dalam proses

pembelajaran, yang kemudian dilanjutkan proses pendidikan dan bimbingannya

dalam keluarga. Jika hal itu dapat dilakukan maka dapat dipastikan bahwa prestasi

siswa dalam proses pembelajaran meningkat, sebab dalam keluarga lebih banyak

waktu yang dapat digunakan belajar daripada waktu yang ada disekolah.

2) Faktor lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah adalah suatu lingkungan dimana siswa berada dalam

ligkungan situasi belajar, dan lingkungan sekolah tersebut sangat mempengaruhi

pembelajaran tumbuh berkembangnya siswa yang bersifat formal, baik dari segi

sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Suasana lingkungan sekolah yang

kondusif sangat mendukung proses pembelajaran tumbuh berkembangnya

kepribadian siswa.

Berkaitan dengan lingkungan sekolah Muhammad Surya mengemukakan

bahwa:

“Lingkungan sekolah yang kondusif, baik lingkungan fisik, sosial maupun
psokologis dapat menumbuhkan dan mengembangkan motif untuk bekerja
dengan baik dan produktif. Untuk itu dapat diciptakan lingkungan fisik yang
sebaik mungkin, misalkan kebersihan ruangan, tata letak, fasilitas dan
sebagainya. Demikian pula lingkungan sosial psikologis, seperti kehidupan

56Slameto, Belajar & Faktor-Faktor…, h. 60.
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antar pribadi, kehidupan kelompok, kepemimpinan, pengawasan, bimbingan,
kesempatan untuk maju, dan kekeluargaan.57

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sangat penting dalam

menentukan keberhasilan prestasi belajar siswa. Sekolah adalah lembaga  yang

ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. karena

itu, lingkungan sekolah yang baik dapat mempengaruhi dan mendorong siswa untuk

belajar lebih giat dalam rangka meningkatkan prestasinya.58

Faktor sekolah yang mempengaruhi prstasi belajar siswa mencakup metode

dan strategi mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan

siswa, kedisiplinan sekolah, alat atau media pembelajaran, waktu sekolah, standar

pelajara di atas ukuran, keadaan atau fasilitas gedung.59

3) Faktor lingkungan masyarakat

Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya senantiasa

berhubungan dan memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia tidak

dapat hidup secara layak tanpa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat dimana

mereka berada, begitu pula dengan anak-anak atau siswa yang juga membutuhkan

lingkungan dimana ia membutuhkan teman berinteraksi baik untuk bermain maupun

belajar.

Lingkungan masyarakat merupakan tempat dimana anak-anak bergaul, baik

sesamanya maupun dengan remaja dan dewasa. Juga akan mempengaruhi

perkembangan anak, bila dihubungkan dengan prestasi belajar di sekolah, maka

lingkungan masyarakat itu mendukung bagi perkembangan belajar dan prestasi

siswa. Ketika lingkungan masyarakat dapat memberikan warna yang berbauh

57Muhammad Surya, Psikologi Pendidikan, (Dirjen Dikdasmen: Direktorat Kependidikan,
2004), h. 78.

58 Fathurrahman dan Sulistyorini, Belajar dan …, h. 130.
59Slameto, Belajar & Faktor-Faktor…, h. 64.
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pendidikan dan pengajaran maka dapat dipastika siswa akan mengalami peningkatan

dalam belajar, dan begitu pula sebaliknya. Bila lingkungan masyarakat buruk,

seperti lingkungan masyarakat pengangguran, anak nakal, dan preman, tentu akan

memberikan pengaruh negatif terhadap siswa.

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, pengaruh

terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Faktor tersebut meliputi kegiatan

siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan dalam

masyarakat.60

Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi

ketika siswa dalam proses pembelajaran dan prestasi belajarnya, karena itu

lingkungan masyarakat harus dapat menciptakan suasana yang mendukung

peningkatan prestasi belajar siswa.

3. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan berasal dari kata didik, yang mengandung arti perbuatan, hal dan

cara. Pendidikan Agama dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah religion

education, yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan

orang yang beragama. Pendidikan agama tidak cuku hanya memberikan

pengetahuan tentang agama saja, tapi lebih ditekankan pada feeling attitude,

personal ideals, aktivitas kepercayaan.61

Dalam bahasa Arab pengertian pendidikan digunakan beberapa istila yaitu al-

ta’lim, al-tarbiyah, dan al-ta’di. Arti al-ta’lim adalah pengajaran yang bersifat

60Slameto, Belajar & Faktor-Faktor…, h. 69-70.
61 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Kalamu Mulia Cet. Ketiga,

2001), h. 3
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pemberian atau penyampaian pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan al-tarbiyah

adalah mengasuh, mendidik, membimbing, dan melatih, dan al-ta’dib penertiannya

lebih condong pada proses pendidikan yang bermuara pada penyempurnaan akhlakul

karimah atau moral peserta didik.62

Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik

terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya sutau

kepribadian yang utama. Karena itu, pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek

yang memiliki peranan pokok dalam pembentukan generasi yang memiliki

kepribadian utama.63

Menurut Zakiyah Daradjat dalam Abdul Majid dan Dian Andayani:

“Pendidikan agama Islam adalah usaha untuk membina dan mengasuh peserta
didik agar senantiasa dapat memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh
lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta
menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.”64

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar terencana dalam mempersiapkan

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa

dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya kitab

suci Alqur’an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta

penggunaan pengamalan. Dibarengi tuntutan untuk menghormati penganut agama

lain dalam masyarakat hingga terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa.65

62Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 86-88.

63Zuhairini dan Abdul Ghofir, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Malang:
UM Press, 2004), h. 1.

64Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 204), h. 130.

65 Depdiknas, Kurikulum 2004 Standar Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas dan
Madrasah Aliyah, (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2003), h. 7.
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Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta

didik meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan untuk mewujudkan pribadi muslim

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia. Sementara

itu, dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki

bekal untuk kehidupan yang lebih tinggi.66

Marimba memberikan rumusan terkait pengertian Pendidikan Islam, bahwa

pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum

agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran

Islam.67 Rumusan ini memberikan gambaran bahwa pendidikan agama Islam ini

menekankan pada segala usaha berupa bimbingan terhadap perkembangan jasmani-

rohani berdasarkan ajaran Islam dalam bentuk akhlak mulia menuju terbinanya

kepribadian utama sesuai dengan ajaran Islam.

Arifin mengemukakan bahwa hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang

dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing

pertumbuhan dan perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui

ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhban  dan perkembangannya.68

Definisi ini nampak ada penekanan pada upaya bimbingan pertumbuhan dan

perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik ke tingkat yang maksimal

66 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah, Bagian Proyek Peningkatan Wawasan Kependidikan Guru Agama Islam, Bahan Dasar
Peningkatan Keagamaan (Islam) Guru Bukan Pendidikan Agama dan SLTA, (Jakarta: Depdikbud,
1998), h. 92.

67 Ahmad D. Marimba, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1989), h. 23.
68 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan

Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 32.
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(sebagai tujuan pendidikan) yang dilakukan oleh pendidik muslim melalui ajaran

Islam.

Sementara itu, Zuhairini mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah suatu

usaha yang diarahkan pada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan

ajaran Islam atau sesuatu upaya dengan ajaran Islam, memikir, memutuskan dan

berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta bertanggungjawab sesuai dengan nilai-

nilai Islam.69

Definisi ini menekankan pada usaha untuk mengarahkan dan mengubah

tingkah laku anak untuk mencapai pertumbuhan kepribadian yang sesuai dengan

ajaran Islam dalam proses kependidikan melalui latihan-latihan akal pikiran

(kecerdasan, kejiwaan, keyakinan, kemauan dan perasaan serta panca indra) dalam

seluruh aspek kehidupan manusia yang menjadikannya memikir, memutuskan,

berbuat dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Rumusan ini memberikan pengertian bahwa pendidikan agama Islam harusnya

bertumpu pada pembentukan manusia muslim yang menekankan pada pembentukan

karakter yang sesuai dengan ajaran Islam baik dalam bentuk tutur kata dan

perbuatan.

Beberapa uraian definisi pendidikan agama Islam diatas oleh para ahli, maka

dapat dikatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha sadar yang

dilakukan pendidik atau guru sekolah atau madrasah yaitu mendidik, mengajar,

membimbing, melatih, dan memimpin anak didik yang diarahkan pada

perkembangan jasmani dan rohaninya  sehingga dapat memahami dan mengamalkan

69 Zuhairini, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994),
h. 32.
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ajaran Islam dan terbentuknya kepribadian utama sesuai dengan fitrahnya, sehingga

terjalin kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam artian bahwa seorang anak yang

menjadi generasi penerus bagi keluarga, agama bangsa dan Negara, maka ia harus

memiliki ilmu pengetahuan yang luas, kepribadian yang tangguh, iman yang kuat

serta akhlak yang mulia dan berdasarkan ajaran agama Islam.

b. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Agama Islam yang merupakan salah satu pelajaran di sekolah/

madrasah mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan

moral atau akhlak siswa itu sendiri. Pendidikan Agama Islam bukan hanya

mengantarkan siswa untuk menguasai materi atau pengetahuan ajaran Islam, tetapi

yang lebih penting adalah bagaimana siswa dapat menjalankan dan mempraktekkan

ajaran Islam itu secara baik dan benar dalam kehidupannya.

Adapun fungsi dan tujuan pendidikan dapat dilihat dalam rumusan Undang-

undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang fungsi dan tujuan pendidikan

yaitu:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang brmartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung Jawab.”70

Menurut Abdul Majid dan dian Andayani bahwa fungsi pendidikan agama

Islam antara lain:

70Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas dan Peraturan Pemerintah
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan serta wajib belajar, (Bandung: Citra Umbara,
2006), h. 68.
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1) Pengembangan,  yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta

didik kepada Alhha SWT yang telah ditamakan dalam lingkungan keluarga. Karena

pada dasarnya bahwa yang pertama-tama berkewajiban untuk menanamkan

keimanan dan ketakwaan pada diri anak adalah orang tua dalam keluarga.

Sedangkan sekolah atau madrasah berfungsi untuk melanjutkan apa yang telah

didapatkan dalam keluarga dengan cara  mengembangkan lebih lanjut melalui

pengajaran, bimbingan, dan latihan agar keimanan dan ketakwaan semakin optimal.

2) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan di

dunia dan akhirat. Nilai yang merupakan anugrah dari Tuhan yang dipakai manusia

sebagai dasar dalam membuat tata aturan dalam masyarakat sehingga perlu

ditanamkan setiap individu sehingan dalam kehidupannya menjadi tentram.

3) Penyesuaian mental, yaiu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya

dimana ia berada baik lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan Negara.

Serta dapat mewarnai lingkungan tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaikai kesalah-kesalahan, kekurangan, dan

kelemahan peserta didik menuju penyempurnaan pemahaman, keyakinan, dan

pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

5) Pencegahan, yaitu suatu usaha untuk menangkal hal-hal yang bersifat

negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat  merusak dirinya dan

menghambat perkembangan potensinya menuju manusia yang berkualitas.

6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam

nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya.

7) Penyaluran, yaitu menyalurkan peserta didik yang memiliki bakat khusus

di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal
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sehingga dapat bermanfaat untuk dirinya maupun orang lain, bahkan dapat

bermanfaat dalam pengembangan agama serta pembangunan bangsa dan Negara

Indonesia.71

Fungsi pendidikan agama Islam adalah suatu cara atau jalan pengembangan

dan penanaman watak, kecerdasan, keimanan, dan akhlak peserta didik sehingga

dalam mengamalkan ajaran Islam dapat terarah dan berjalan lancar sesuai dengan

tujuan, dan tarcapai kehidupanan manusia yang bahagaia baik di dunia maupun di

akhirat.

Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut beberapa ahli di antaranya

sebagai berikut:

Ahmad D. Marimba dalam dalam Umi Uhbiyat bahwa:

“Tujuan pendidikan Islam adalah mencakup tujuan sementara dan tujuan akhir
pendidikan Islam. Untuk mencapai tujuan akhir pendidikan harus dilampaui
terlebih dahulu beberapa tujuan sementara. Tujuan akhir pendidikan Islam
adalah terbentuknya kepribadian muslim.”72

Menurut M. Athiyah al-Abrays, mengatakan bahwa “Tujuan pendidikan

agama Islam adalah pembentukan akhlakul karimah.”73 Sedangkan Zakiyah Daradjat

bahwa “Tujuan pendidikan Islam adalah meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang

meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan.”74

Secara umum pendidikan Islam memiliki tujuan sebagai berikut:

“1) Mewujudkan manusia yang berkebadian Islam, 2) Melatih dan
membimbing agar peserta didik menguasai tsaqafah, 3) Melatih dan
membimbing peserta didikagar dapat menguasai ilmu kehidupan (IPTEK), 4)

71Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung:
PT. Remaja Rosda Karya, 2005), h. 134-135.

72Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 30.
73M. Athiyah Al-Abrasy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,

1970), h. 10
74Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 30.
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Melatih dan membimbing peserta didik agar memiliki keterampilan yang
memadai.”75

Tujuan pendidikan agama Islam pada sekolah atau madrasah adalah untuk

untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan

pemupukan pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang

agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal

keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan

pada jenjang yang lebih tinggi.76

Dari uraian tujuan pendidikan agama Islam di atas, sejalan dengan tujuan

hidup manusia sebagaimana firman Allah SWT dal QS. Adz-Dzariyat/51: 56 yang

berbunyi:

وَ 

Terjemahnya:
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku.”77

Dan dari uraian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu:

“a. Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan
bimbingan, pengajaran, dan latihan yang dilakukan secara berecana dan sadar
atas tujuan yang hendak dicapai, b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk
mencapai tujuan, dalam arti ada yang dibimbing diajari dan dilatih dalam
peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap
ajaran Islam, c. Pendidikan atau Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang
melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatiha secara sadar terhadap
peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam, d. Kegiatan

75M. Saekhan Muchith, Issu-Issu Kontemporer dalam Pendidikan Islam, (Kudus: STAIN
Kudus, 2009), 35-36.

76Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama ..., h. 135.
77Departemen Agama Republik Indonesi, Alqur’an dan terjemahnya, (Surabaya: CV. Karya

Utama, 2005), h. 756.
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(pembelajaran) Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan
keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam
dari peserta didik, disamping untuk membentuk kesalehan pribadi, juga
sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial.”78

Dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah membentuk

pribadi anak agar menjadi anak yang baik, shaleh, serta hidup sesuai dengan ajaran

Islam sehingga terjalin kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam artian seorang anak

atau peserta didik yang akan menjadi generasi penerus di masa yang akan datang,

maka ia harus memiliki kepribadian yang tangguh, iman yang kuat serta akhlak yang

mulia dan dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang luas.

c. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Pelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya dilihat dari aspek materi atau

subtansi pelajaran yang hanya mencakup aspek kognitif, tetapi lebih luas yaitu juga

mencakup aspek afektif dan psikomotorik. Ruang lingkup mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara

hubungan manusia dengan pencipta (Allah SWT), hubungan manusia dengan

sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia

dengan makhluk lainnya dan lingkungannya.79

Ruanglingkup pendidikan agam Islam juga identik dengan aspek pengajaran

agama Islam dalam lingkup: Al-Qur’an dan al-Hadis, keimanan, akhlak, fiqih atau

iabadah, dan sejarah sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan

agama Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

78Muhaemin, Paradigma Pendidikan Islam, (Cet. V, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2012), h.76.

79Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h, 23.
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hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk

lainnya maupun lingkungannya.80

Melihat pernyataan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ruang

lingkup pendidikan agama Islam meliputi:1) Al-Qur’an dan Hadis yang merupakan

sumber ajaran Islam mencakup: membaca, menulis, menghafal, dan

menerjemahkan, 2) akidah meliputi keimanan atau kepercayaan sebagaimana yang

terdapat pada rukun iman , 3) akhlak meliputi berprilaku terpuji dan menghindari

akhlak yang tercela, 4) fiqih meliputi rukun Islam, thaharah, dzikir, dan doa, 5)

Sejarah Kebudayaan Islam meliputi kisah-kisah para nabi dan sahabat.

C. Implementasi kurikulum 2013

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kurikulum adalah perangkat

mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan dan perangkat mata kuliah

mengenai bidang keahlian khusus.81

Dalam dunia pendidikan istilah kurikulum oleh para pakar atau ahli ditafsirkan

dalam pengertian yang berbeda-beda sesuai latar belakang dan sudut pandang yang

mereka  pegangi. Seperti kerikulum menurut Ronald C. Doll dan Ali Mudhafir

bahwa:

“Kurikulum sekolah adalah muatan proses baik formal maupun informal yang
diperuntukkan bagi pelajar untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman,
mengembangkan keahlian dan mengubah apresiasi sikap dan nilai dengan
bantuan sekolah. Sedangkan Maurice Dulton mengatakan bahwa kurikulum
dipahami sebagai pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh pembelajar
di bawah naungan sekolah.”82

80Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama …, h. 131.
81Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

2002), h. 617.
82Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan dan Bahan

Ajar dalam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1-2.
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Jika kurikulum sebagai sebuah program atau rencana pembelajaran, tidaklah

hanya berisi tentang program kegiatan tetapi juga berisi tentang tujuan yang harus

ditempuh beserta alat evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan,

disamping itu juga berisi tentang alat atau media pendidikan yang diharapkan

mampu menunjang pencapaian tujuan tersebut. Dan kurikulum sebagai suatu

rencana disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan

dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.83

Dari pandangan di atas kurikulum dapat dipahami dalam tiga konteks yaitu

sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, sebagai

pengalaman belajar, dan sebagai rencana program pembelajaran.

Kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta

didik merupakan kosep kurikulum  yang sampai saat ini banyak mewarnai teori dan

praktek pendidikan, dalam hal ini kurikulum sering dikaitkan sebagai usaha

mendapatkan ijazah, karena ijazah itu menggambarkan kemampuan seseorang.

Kurikulum sebagai pengalaman belajar mengandung arti bahwa kurikulum

merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik baik di dalam kelas

maupun di luar kelas, dengan syarat bahwa kegiatan tersebut merupakan tanggung

jawab dan monitoring guru/ sekolah. Kurikulum sebagai program atau rencana

pembelajaran yang di dalamya tidak hanya berisi mengenai program kegiatan, tetapi

juga berisi mengenai tujuan yang harus dicapai beserta alat evaluasi untuk

mengetahui sampai dimana keberhasilan tujuan yang telah dicapai, di sampig itu

juga berisi tentang alat atau medi pembelajaran yang diharapkan mampu menunjang

83Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan …, h. 3.
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dalam proses kelancaran pembelajaran dan pencapaian tujuan, di bawah bimbingan

dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan.84

Karena itu, kurikulum sebagai pondasi mendasar dan alat serta sekaligus

sebagai pedoman dalam pendidikan harus mendapat perhatian khsusus dan

terencana dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, ketika hal

tersebut dapat dijalankan dengan baik maka kurikulum akan mempengaruhi

terhadap peningkatan kinerja guru maupun prestasi belajar siswa itu sendiri.

Memasuki era teknologi dan informasi yang penuh dengan tantangan saat ini,

diperlukan suatu pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan yang sesuai

dengan zaman. Karena itu, kebutuhan tersebut pada saat ini telah dijawab oleh

pemerintah dengan mengimplementasikan kurikulum 2013 secara bertahap pada

satuan pendidikan sesuai dengan kesiapan dalam menerima kurikulum tersebut,

sebagai pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum 2006 atau Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam rangka mengembangkan dan penguatan

tiga ranah pendidikan yaitu Afektif, Kognitif, dan psikomotorik pada semua jenjang

pendidikan.

E. Mulyasa mengemukakan bahwa kurikulum 2013 adalah sebagai kurikulum

berbasis kompetensi yang merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan

pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan

standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh para peserta

didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.85 Dan yang

tidak kalah pentingnya dalam implementasi kurikulum 2013 adalah pendidikan

84Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 3.
85E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum, (Bandung: Remaja

Rosdakarya,2013), h. 66.
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karakter atau budi pekerti yang selama ini tidak mendapatkan perhatian yang serius.

Sebagaimana yang telah dikemukakan kembali oleh E. Mulyasa bahwa:

“Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan
mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi
pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang,
sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan.
Dalamp penerapan pendidikan karakter tersebut, bukan hanya tanggung jawab
dari sekolah semata, tetapi tanggung jawab semua pihak seperti orang tua
peserta didik, pemerintah, dan masyarakat.”86

Orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan

antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan

(knowliedge).87 Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 20

tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 35 yang berbunyi:

kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah

disepakati.88

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis pada pengembangan

kompetensi peserta didik. Kurikulum berbasis kompoetensi yaitu penegembangan

kurikulum yang di arahkan pada pencapaian kompotensi seperti yang telah

dirumuskan dalam standar kompetensi lulusan.89

Maka dari itu implementasi kurikulum 2013 sangat diharapkan menjadi jalan

keluar atau solusi bagi setiap kendala dalam proses pembelajaran, sebagaimana juga

yang dikemukakan oleh Sholeh Hidayat:

86E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi…, h. 7.
87Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

2013), h. 113.
88Undang-undang Nomr 20 Tahun 2003 penjelasan pasal 35.
89Anang Tjahjono, Petunjukt Teknis Persiapan Implementasi Kurikulum Tahun 2013, (Jakarta:

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), h.1.
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“Kurikulum 2013 dapat menjadi salah satu solusi menghadapi perubahan
zaman yang kelak akan mengutamakan kompetensi yang disinergikan dengan
nilai-nilai karakter karena pendekatan dan strategi pembelajaran yang
digunakan adalah dengan memberikan ruang kepada peserta didik untuk
mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman belajar yang
diperoleh dari kelas, lingkungan sekolah, dan masyarakat.”90

Kurikulum 2013 bukan satu-satunya alat untuk meningkatkan mutu

pendidikan, dan bagaimanapun bagusnya kurikulum tersebut jika tidaka ditopan oleh

guru maka akan sulit untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Karena itu,

peran guru menjadi ujung tombak dan pendukung utama dalam penerapannya serta

guru dituntut menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan

terjadinya perubahan atau revisi dalam kurikulum tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan adanya

implementasi kurikulum  2013 merupakan jawaban dan penyempurnaan terhadap

pengelolaan pendidikan sebelumnya dengan menekankan fenomena alam, sosial dan

seni. Begitu juga melalui implementasi kurikulum 2013 mampu menjadi suatu

pacuan jitu bagi peningkatan kualitas kinerja guru dalam mengelola proses

pembelajaran, dengan strategi dan pendekatan dalam kurikulum 2013 dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menyeimbangkan beberapa aspek baik

dari segi sikap spritual, sikap sosial, pengetahuan, maupun keterampilan.

D. Penelitian Relevan

Idhar, Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja

Guru pada Pembelajaran di MAN 3 Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru sangat efektif, hal

itu terlihat peran kepala madrasah yaitu sebagai pemimpin, administrator, dan

90Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum…, h. 113.
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supervisor dan langkah yang ditempuh dalam meningkatkan kinerja guru yaitu

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, membangun kerja sama yang

harmonis, memotivasi guru agar kreatif dalam pembelajaran, meningkatkan disiplin

guru, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada guru berkinerja baik serta

mampu mendorong siswa untuk berprestasi, melakukan seleksi penerimaan guru,

dan melakukan evaluasi setiap kegiatan.91

Adapun persamaan penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif yang

membicarakan peningkatan kinerja guru, sedangkan perbedaanya yaitu penelitian di

atas peningkatan kinerja guru dilakukan dengan melalui strategi kepemimpinan

kepala madrasah sedangkan peneliti peningkatan kinerja guru melalaui implementasi

kurikulum 2013.

Nurhaedah, Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah Tersertifikasi di Kecamatan

Mapilli Kabupaten polewali Mandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pembelajaran yang dilakukan guru tersertifikasi sangat baik, dalam melakukan

aktifitas berpatokan pada profesionalisme seorang guru dan dalam mengajar guru

tersebut memiliki perangkat pembelajaran.92

Persamaan penelitian ini disamping penelitian kualitataif juga meneliti tentang

kinerj guru, perbedaannya adalah penelitian di atas melihat kinerja guru yang telah

bersertifikasi  sedangkan penelitian ini adalah kinerja seorang guru yang telah

memberlakukan implementasi kurikulum 2013.

Aminatur Rizqiyah, Mamajemen Peningkatan Kinerja Guru dalam

Menciptakan Kenggulan Peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

91Idhar, Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru pada
Pembelajaran di MAN 3 Bima. Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Tahun 2012.

92Nurhaedah, Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah Tersertifikasi di Kecamatan Mapilli
Kabupaten polewali Mandar, Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Tahun 2014.
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Strategi peningkatan kinerja guru meliputi langkah-langkah penilaian yakni

melaksanakan musyawarah dengan penanaman nilai-nilai Islami agar tercipta iklim

kerja yang kondusif dengan fasilitas yang memadai, penghargaan, dan supervise.

Prestasi yang diraih peserta didik guru memiliki peranan yang strategis dalam

rangka mengembangkan dan membimbing peserta didik untuk meraih prestasi yang

lebih baik, baik prestasi akademik maupun non akademik.93

Adapun persamaan penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif yang

membicarakan peningkatan kinerja guru dan keungulan atau prestasi siswa,

sedangkan perbedaanya yaitu penelitian di atas membicarakan manajemen kinerja

guru sedangkan peneliti bagaimana meningkatkan kinerja guru melalaui

implementasi kurikulum 2013.

Murni Amir, Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam dan

Peranannya dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik di SMP Negeri 32

Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme guru PAI yang

terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial,

kompetensi kepribadian, dan kompetensi kepempimpinan telah memiliki

preofesionalisme yang baik. Prestasi belajar PAI peserta didik ditinjau dari 3 aspek

yaitu: aspke kognitif, nilai rapor setiap kelas mengalami peningkatan dari semester I

hingga semester II. Pada aspek afektif, peserta didik senantiasa bertutur kata yang

baik dan senantiasa mengucapkan salam serta senantiasa menghormati perbedaan

agama. Pada aspek psikomotor, peserta didik telah mampu melaksanakan wudhu

secara tertib begitu pula dengan gerakan sholat. Selain itu, prestasi peserta didik

93Liani Nurazaman, Implementasi Kurikulum 2013 dan Hubungannya dengan Hasil Belajar
Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Purwokerto Tahun Pelajaran 2015/201, Tesis Program
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016.
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dalam perjalanannya telah banyak mendapatkan prestasi di berbagai bidang,

khususnya yang berkaitan dengan PAI.

Peranan guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik terbagi

atas peranan terhadap prestasi belajar pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Pada aspek kognitif, guru PAI senantiasa memberikan pengulangan materi di luar

jam pelajaran kepada peserta didik yang dianggap kurang dalam prestasi belajar.

Pada aspek afektif, guru PAI senantiasa memberikan contoh yang baik dalam hal

sikap dan tutur kata kepada sesama guru maupun kepada peserta didik. Pada aspek

psikomotor, upaya yang dilakukan oleh guru PAI adalah mewajibkan para peserta

didik untuk mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran.94

Persamaan penelitian ini adalah dilihat dari segi peningkatan prestasi belajar

siswa, sedangkan perbedaanya yaitu penelitian di atas membicarakan tentang

peningkatan prestasi belajar siswa melalui profesionalisme guru sedangkan

penelitian ini membicarakan tentang peningkatan prestasi belajar siswa dengan

melalui implementasi kurikulum 2013.

Fauzan Adib Budi Santoso, Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Siswa

dengan Displin Kerja Guru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerja

guru berada pada kategori cukup tinggi dan prestasi belajar siswa berada pada

kategori cukup tinggi. Peningkatan prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan  dengan

disiplin kerja guru. Disiplin kerja guru dengan indicator kehadiran, tingkat

kewaspadaan tinggi, ketaatan pada standar kerja, ketaatan pada peraturan kerja dan

etika kerja. Sedangkan prestasi belajar siswa dengan indicator pengetahuan, sikap

94Murni Amir, Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam dan Peranannya dalam
Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik di SMP Negeri 32 Makassar, Tesis Pascasarjana UIN
Alauddin Makassar, Tahun 2012.
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dan keterampilan.95

Persamaan penelitian ini adalah menyangkut peningkatan kinerja guru,

sedangkan perbedaannya yaitu peningkatan prestasi belajar siswa melalui disiplin

kerja guru sedangkan penelitian ini peningkatan prestasi belajar siswa melalui

implementasi kurikulum 2013.

Paparan beberapa penelitian relevan di atas, dapat diketahui bahwa

persamaan penelitian ini  adalah berkaitan dengan kinerja guru dan prestasi belajar

siswa, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah implementasi kurikulum

2013, khususnya peningkatan kinerja guru dan peningkatan prestasi belajar siswa

pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan justifikasi atau alasan-alasan  dan

pertimbangan-pertimbangan ilmiah terhadap penelitian yang dilakukan serta

memberikan landasan yang kuat terhadap judul yang dipilih dan relevan dengan

permasalahan.

Kinerja guru memiliki peran yang sangat besar dan strategis terhadap kualitas

pendidikan, rendah dan tingginya kinerja guru akan mempengaruhi mutu atau

kualitas pada lembaga pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya dalam suatu lembaga

pendidikan kinerja guru yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam rangka

mewujudkan tujuan pendidikan.

Dalam melaksanakan proses pembelajaran guru dituntut untuk melakukan

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta pengadministrasian. Hal itu dapat

95Fauzan Adib Budi Santoso, Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Siswa dengan Displin
Kerja Guru. Jurnal Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2016.
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tercapai apabila guru memiliki komptensi, yaitu: 1. Kompetensi pedagogik,

2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi sosial, dan 4. Kompetensi profesional.

Kinerja guru dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor

internal adalah faktor dari dalam guru yaitu adanya niat yang ikhlas, kedisiplinan

dan tanggung jawab, serta yang tidak kalah pentinya juga adalah kompetensi harus

dimiliki oleh guru. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang  berasal dari luar

yaitu adanya ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai dan

suasana lingkungan yang kondusif yang dapat mendukung pelaksanaan proses

pembelajaran yang efekti dan efisien.

Prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan apabila didukung oleh guru yang

memiliki kualitas kinerja atau guru yang  profesional dan dan didukung persediaan

sarana dan prasarana yang memadai serta kondisi lingkungan yang kondusif, karena

bagaimana pun kinerja dan keprofesionalnya seorang guru dalam melaksanakan

tugas dalam proses pembelajaran ketika tidak tersedianya fasilitas yang memadai

maka akan sulit dan bahkan tidak akan tercapai pada tujuan yang maksimal.

Dengan adanya implementasi kurikulum 2013 yang merupakan suatu sistem

atau bagian yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru dan prestasi belajar

siswa. Karena dalam implementasi kurikulum 2013 telah dirancang sedemikian rupa

bagaimana mengelola pendidikan atau pembelajaran menjadi suatu yang berkualitas

dan bermakna.

Adapun alur kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:


