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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

                   Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang 

yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. 

Oleh karena itu , hampir di semua Negara mendapatkan variabel pendidikan 

sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan 

Negara. Begitu juga indonesia mendapatkan pendidikan sebagai sesuatu yang 

penting dan utama. Hal ini dapat di lihat dari pembukaan UUD 1945 alinea IV 

yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa indonasia adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa”
1
 

  Salah satu komponen pendidikan adalah guru, guru dalam konteks 

pendidikan mempunyai peranan besar dan strategis. Hal ini disebabkan gurulah 

yang berada dibarisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Gurulah yang 

langsung berhadapan  dengan peserta didik dengan nilai- nilai positif melalui 

bimbingan dan keteladanan. 

 Karena prestasi merupakan  pencapaian akhir siswa, menurut Poerwanto 

dalam Ridwan memberikan pengertian hasil belajar yaitu “prestasi yang dicapai 

oleh seseorang dalam usaha belajar”
2
 sebagaimana yang dinyatakan dalam raport. 

Undang –Undang Dasar. Tahun 1945 alenia IV. 

                                                           
1
 Sanjaya, Wina. 2008. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. 

Jakarta: Prenada Media Grou. h.13 

 
2
 Ridwan, Psikologi Belajar,Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009,Ed Revisi-9 h, 221 

1 



2 

 

Di sekolah guru hadir sebagai pelayan yang bertugas melayani siswa dalam 

berbagai masalah selain itu guru dituntut sebagai pengajar yang harus memiliki 

kemampuan dan skill dalam proses pembelajaran. Negara menuntut generasinya 

yang memerlukan pembinaan dan bimbingan dari guru. Guru dengan sejumlah 

buku yang terselip dipinggang datang ke sekolah diwaktu pagi hingga petang, 

sampai waktu mengajar dia hadir di kelas untuk bersama-sama belajar dengan 

sejumlah siswa ketika itu guru sangat berarti sekali lagi bagi siswa. Kehadiran 

seorang guru di kelas merupakan kebahagiaan bagi mereka, apa lagi bila figur 

guru itu sangat disenangi oleh mereka. 

Menjadi guru serta pelayan siswa berdasarkan pekerjaan adalah suatu 

perbuatan yang tidak mudah , tetapi menjadi guru berdasarkan panggilan jiwa atau 

tuntutan hati nurani, karena kepadanya lebih banyak di tuntut suatu pengabdian 

kepada siswa dari pada  karena tuntutan pekerjaan. Guru yang mendasarkan 

pengabdiannya karena  panggilan jiwa merasakan jiwanya lebih dekat dengan 

siswanya. Ketiadaan siswa di kelas menjadi pemikirannya, kenapa siswanya tidak 

hadir di kelas, apa yang menyebabkannya, dan berbagai pertanyaan yang mungkin 

guru ajukan ketika itu. 

  Para guru saat ini harus mengembangkan kapasitasnya agar bertindak 

semakin profesional. Guru yang profesional harus mengenal profesinya dengan 

cara: Pertama, mempunyai persepsi  yang kuat tentang layanan dan tanggung 
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jawabnya. Persepsi yang benar melahirkan niat dan motivasi yang benar. Kedua, 

guru harus selalu meningkatkan  kompentensi dan keterampilan dibidangnya”
3
 

 Mengajar dalam konteks standar proses pendidikan tidak hanya sekedar 

menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi juga dimaknai sebagai proses 

mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam 

proses belajar mengajar siswa harus dijadikan sebagai pusat dari kegiatan. Hal ini 

dimaksud untuk membentuk  watak, perbedaan dan meningkatkan mutu 

kehidupan peserta didik. Pembelajaran perlu memberdayakan semua potensi 

peserta didik untuk menguasai kompetensi dan perilaku khusus supaya setiap 

individu mampu menjadi pembelajaran sepanjang hayat dan mewujudkan 

masyarakat belajar. 

 Berdasarkan teori di atas menyatakan bahwa guru harus mempunyai 

kemampuan mengajar. Dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 

ayat (3) butir a ditemukan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelolah pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

di milikinya. 

Guru diharapkan membimbing, melayani dan mengarahkan 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran secara efektif, serta melakukan 

pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam proses pengembangan program, guru 

hendaknya tidak membatasi diri pada pembelajaran dalam arti sempit, tetapi harus 
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menghubungkan program-program layana pembelajaran dengan seluruh 

kehidupan peserta didik kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. 

Guru merupakan manejer dalam pembelajaran, yang bertanggungjawab 

terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan 

program pembelajaran. Untuk kepentingan tersebut, sedikitnya terdapat empat 

langkah yang harus dilakukan yakni, menilai kesesuaian yang ada dengan  

tuntutan kebudayaan dan kebutuhan peserta didik, meningkatkan perencanaan 

program, serta menilai perubahan program. 

 Upaya menjamin mutu guru agar tetap memenuhi standar kompetensi, 

diperlukan adanya suatu mekanisme yang memadai. Penjaminan mutu guru ini 

perlu dikembangkan berdasarkan pengkajian yang komprehensip untuk 

menghasilkan landasan konseptual dan empirik, melalui system sertifikasi. 

 Dalam meningkatkan mutu layanan di sekolah, pemerintah telah 

meluncurkan kebijakan yang salah satunya yang saat ini sedang hangat 

dibicarakan daerak melalui dinas pendidikan setempat, telah menawarkan kepada 

guru- guru untuk mengikuti seleksi uji sertifikat. Pengawas, prestasi akademik, 

karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman 

organisasi pendidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan yang sesuai 

dengan bidang pendidikan. Semua komponen di atas menjadi sebuah prasyarat di 

guru untuk memperoleh uji kelayakan dan profesionalitas bagi setiap guru. 

 Sertifikasi guru merupakan syarat utama seorang pendidik atau untuk 

memperoleh tunjangan jabatan guru. Seorang pada jenjang sekolah dasar, 

menengah dan pendidikan tinggi harus memiliki kompetensi yang lebih 
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profesional dibidangnya. Artinya seorang pendidik atau guru harus memiliki 

profesionalisme dibidang perencanaan, pelaksanaan dibidang pendidikan. 

Kualifikasi akademi juga sangat menentukan bagi seorang guru, yang 

berkeinginan untuk uji sertifikasi, guru harus memiliki kualifikasi akademi 

minimal D4/S2. Adapun pelaksanaan sertifikasi dapat di tempuh dengan dua jalur 

portofolio dan jalur pendidikan profesi. Jalur portofolio adalah seorang guru harus 

mengumpulkan berkas portofolio selama guru itu menjalankan tugas profesi 

selama  satu tahun. 

 Salah satu peran penting guru yang telah lulus sertifikasi adalah siswa. 

Khususnya pada lembaga – lembaga formal pendidikan baik di SMP, SMA dan 

perguruan tinggi. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut 

guru dituntut dapat terus meningkatkan kompetensi pribadinya untuk sebuah 

pencapaian kualitas dan profesionalisme. Guru harus terus belajar sepanjang 

hidupnya dan pengusaan teknologi sangat perlu untuk menunjang sebuah kinerja, 

dan demi cita-cita tersebut, peran  dan layanan sekolah sangat penting dalam 

proses pendidikan dan menciptakan karakter yang berakhlak pada setiap generasi 

atau peserta didik. 

 Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya 

kemampuan guru yang telah lulus sertifikasi tidak banyak berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dan ditandai dengan hasil wawancara 

dengan kepala sekolah SMA Negeri 12 tanggal 05/09/2018 sebagai berikut; 

“…disekolah ini masih ada siswa yang perestasi belajarnya rendah, tapi 

yang mengherankan bahwa, guru-guru yang mengajar bias dibilang sudah 

sertifikasi. Seharusnya ini bias mendokrak perestasi belajar siswa…” 

 



6 

 

Ini juga berkaitan dengan hasil survey yang peneliti lakukan sebelum malakukan 

penelitian dengan ditemukannya gejala- gejala kontradiktif antara guru yang 

sudah mendapatkan pengakuan professional dalam mengajar melalui sertifikasi 

guru dengan perestasi belajar siswa sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa mendapat nilai yang rendah dalam belajar 

2. Masih ada siswa yang kurang aktif dalam proses belajar mengajar 

3. Masih ada siswa yang malas dalam mengerjakan tugas  

4. Masih ada siswa yang tidak mendengarkan guru dalam menjelaskan materi 

Beberapa persoalan tersebut diatas, didukung pula dengan data hasil 

penelitian yang pernah dilakukan oleh Sudjono yang menyatakan bahwa 

“berbagai problem terjadi dalam lingkup sekolah yang melibatkan siswa, mulai 

dari kemalasan siswa, ketidak aktifan dalam belajar hingga melawan perintah dan 

arahan guru. Hal ini dipengaruhi oleh pelayanan dan falisilitas hingga kemampuan 

guru disekolah dalam mengarahkan dan membimbing siswa dengan kontribusi 

sebesar 56%”
4
 

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi hal yang sangat menarik untuk 

melakukan penelitian, khususnya terkait dengan layanan dan kemampuan 

mengajar guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Apa ada hubungan 

antara layanan sekolah dan kemampuan mengajar guru terhadap prestasi belajar 

pendidikan agama Islam siswa. Adapun yang menjadi judul dalam penelitian ini 

adalah: “Hubungan Layanan Sekolah dan Kemampuan Mengajar Guru 
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Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di SMA Negeri 12 

Konawe Selatan”. 

B. Identifikasi  Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas,maka 

identifikasi masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Kurangnya layanan sekolah terhadap siswa 

2. Kurangnya layanan sekolah terhadap pendidikan agama  

3. Kurangnya layanan sekolah terhadap penyaluran bakat siswa 

4. Kurangnya kemampuan guru dalam mengajar 

5. Kurangnya kemampuan guru menggunakan media ajar 

6. Kurangnya kemampuan guru mengidentifikasi masalah 

7. Penjelasan materi sulit dipahami oleh siswa  

8. Kurangnya sarana belajar/media belajar PAI 

C. Batasan Masalah 

Banyak faktor-faktor atau variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam 

penelitian. Namun, karena luasnya bidang cakupan dan agar tidak terjadi 

kerancuan dalam penelitian serta meningkatkan keterbatasan waktu, tenaga 

dan lain sebagainya, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Layanan sekolah terhadap siswa di SMA Negeri 12 Konawe Selatan. 

2. Kemampuan mengajar Guru di SMA Negeri 12 Konawe Selatan. 

3. Prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa di SMA Negeri 12 

Konawe Selatan 
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4. Hubungan antara layanan sekolah dan kemampuan mengajar guru dengan 

prestasi belajar pendidikan Agama Islam siswa di SMA Negeri 12 

Konawe Selatan. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah layanan sekolah berhubungan terhadap prestasi belajar 

pendidikan Agama Islam siswa SMA Negeri 12 Konawe Selatan? 

2. Apakah kemampuan guru dalam mengajar berhubungan terhadap prestasi 

belajar pendidikan Agama Islam siswa SMA Negeri 12 Konawe Selatan? 

3. Apakah ada hubungan antara layanan sekolah dan kemampuan mengajar 

guru secara bersama- sama terhadap prestasi belajar pendidikan Agama 

Islam siswa SMA Negeri 12 Konawe Selatan? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian  ini dilakukan untuk 2 (dua) tujuan, yaitu: 

1. Tujuan khusus 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menyusun tesis pada 

program pasca sarjana pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari 

2. Tujuan umum 

 Adapun tujuan umum penelitian yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui hubungan layanan sekolah terhadap prestasi belajar 

pendidikan pendidikan Agama Islam siswa SMA Negeri 12 Konawe 

Selatan 

2. Untuk mengetahui hubungan kemampuan mengajar guru terhadap 

peningkatan prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa SMA Negeri 

12 Konawe Selatan 

3. Untuk mengetahui hubungan layanan sekolah dan kemampuan mengajar 

guru terhadap peningkatan prestasi belajar pendidikan Agama Islam 

siswa SMA Negeri 12 Konawe Selatan. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian diharapkan dapat meningkatkan sumberdaya manusia, 

khususnya terkait dengan korelasi layanan sekolah kemampuan 

mengajar guru dan prestasi belajar pendidikan Agama Islam. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pengambil 

kebijakan di sekolah. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

kepustakaan, khususnya mengenai layanan sekolah, kemampuan 

mengajar guru dan prestasi belajar pendidikan Agama Islam siswa di 

IAIN Kendari. 

4. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi mereka 

yang berkepentingan dengan pengembangan sumber daya pemberi 

layanan sekolah dan peranan guru dalam proses pembelajaran . 
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G. Batasan Istilah 

   Dalam rangka memberikan kemudahan dalam memahami substansi 

serta judul dalam penelitian ini, maka penelitian memberikan batasan 

pengertian setiap bagian dari judul dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Layanan sekolah adalah proses bimbingan, kepada siswa agar dapat 

menjalani proses pengenalan, pemahaman, penerimaan, pengarahan, 

perwujudan, serta penyesuaian diri, baik terhadap diri sendiri maupun 

terhadap lingkungannya. Layanan merupakan proses pemberian 

bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus menerus agar 

tercapai kemandirian dalam pemahaman diri , sehingga siswa  sanggup 

mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan 

sekolah, keluarga dan masyarakat. 

2. Kemampuan mengajar guru adalah upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan prestasi belajar pendidikan Agama Islam siswa melalui 

pembelajaran dengan mengaplikasikan berbagai metode dan sarana 

pembelajaran yang ada. 

3. Hasil belajar Agama Islam adalah tingkat keberhasilan yang diraih 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan evaluasi yang 

kemungkinan diwujudkan dalam nilai akhir semester mata pelajaran 

pendidikan Agama Islam siswa SMA Negeri 12 Konawe Selatan yang 

berupa angka.  

  


