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ABSTRAK
Nama

: Muhammad Sahru

Nim

: TP. 161524

Jurusan

: Pendidikan Agama Islam

Judul

: Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Dalam
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo

Skripsi ini dilatar belakangi oleh pertama bahwa kurangnya professional guru,
guru mengajar tidak mengunakan perangkat belajar, hal ini terlihat pada saat proses
pembelajaran guru tidak mengunakan rencana pelaksanaan pembelajaran(RPP). Kedua
kurangnya interaksi guru dan siswa hal ini terlihat masih banyak siswa yang takut untuk
bertanya kepada guru ketika mereka tidak mengerti. Ketiga, kurangnya pemberian
motivasi, sehngga membuat siswa bosan atau bermalas-malasan dalam belajar.
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam
meningkatkan hasil belajar siswa, ingin mengetahui kendala yang di hadapi guru dalam
meningkatkan hasil belajar siswa dan upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar
siswa.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif,
dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field recearch). Sumber
data dari penelitian ini terdiri dari data primer yaitu: guru pendidikan agama islam, data
skunder yaitu: siswa. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, dokumentasi dan wawancara, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah
dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan
Agama Islam Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo , yaitu mengenai
profesional guru dalam pengajaran serta pengaruhnya terhadap proses pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 meliputi 4 aspek di
dalamnya terangkum 10 kriteria profesional guru: merencanakan pembelajaran,
pengelolaan kelas, Menilai Hasil Pembelajaran, Melakukan Pembimbingan dan Latihan.
Faktor penghambat dari segi waktu dan non waktu, factor pendidik atau guru,factor anak
didik, serana dan fasilitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan
kompetensi guru yaiti: 1) mengikuti penataran dan sharing dengan orang yang lebih tahu,
2) dengan memberikan nasihat tentang disiplin waktu, 3) memberi tugas hafalan pada
siswa di rumah, 4) mengunakan fasilitas dan media yang tersedia saja.
Kata Kunci: Kompetensi Pedagogik Guru Pai, Hasil Belajar Siswa
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ABSTRACT
Name

: Muhammad Sahru

Nim

: TP. 161524

Major

: Islamic Religious Education

Title

:Pedagogical Competence of Islamic Religious Education Teachers
in Improving Student Learning Outcomes at 42 State Junior High
Schools in Muara Ketalo Tebo Ilir District Tebo Regency.

This thesis is motivated by the first that the lack of professional teachers,
teaching teachers do not use learning tools, this is seen when the teacher learning
process does not use the learning implementation plan (RPP). Secondly, the lack
of teacher and student interaction shows that there are still many students who are
afraid to ask the teacher when they do not understand. Third, lack of motivation,
so that make students bored or lazy in learning.
The purpose of this study is to find out the teacher's pedagogical
competence in improving student learning outcomes, want to know the obstacles
faced by teachers in improving student learning outcomes and teacher efforts in
improving student learning outcomes.
The method used in this research is descriptive qualitative method, and
the type of research used is field research (field recearch). Data sources from this
study consisted of primary data, namely: Islamic religious education teachers,
secondary data, namely: students. While the data collection techniques used are
observation, documentation and interviews, the data that has been collected is then
processed by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions.
The results showed that the Pedagogical Competence of Islamic
Religious Education Teachers in Improving Student Learning Outcomes at 42
State Junior High Schools in Muara Ketalo, Tebo Ilir District, Tebo Regency,
namely regarding the teacher's professionalism in teaching and its influence on the
learning process of Islamic Religious Education in State 42 Peratama Middle
School includes 4 aspects in it are summarized 10 professional criteria of teachers:
planning learning, class management, Assessing Learning Outcomes, Conducting
Guidance and Exercise. Inhibiting factors in terms of time and non-time, educator
or teacher factors, student factors, serana and facilities. Efforts are made to
improve teacher competency in: 1) following upgrading and sharing with people
who know better, 2) by giving advice on time discipline, 3) giving memorization
tasks to students at home, 4) using facilities and media just available.
Keywords: Pai Teacher Pedagogical Competence, Student Learning
Outcomes
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Problem mendasar yang terjadi saat ini adalah tidak sedikit guru yang
dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya, bahkan muncul gejala terjadinya
kemerosotan harkat dan martabat guru. Hal ini disebabkan karena semangat
didekatif guru menurun, rendah, belum menjamin terlaksananya pelayanan
profesi secara terarah dan pengakuan secara sehat dari berbagai pihak. Ini
terjadi karena sebagian guru menampilkan citra yang kurang profesional
(Nurhayati Djamas, ed, 2005, hlm. 2).
Akhir-akhir ini juga nampak bermunculan dimana-mana terjadinya
kenakalan siswa dengan berbagai bentuknya. Masyarakat menilai bahwa
terjadinya hal tersebut dikarenakan sebagian dari kurang mampunya pendidik
(guru) di sekolah dalam mentranformasikan nilai-nilai etik dan belum bisa
membentuk karakter siswa.
Kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu kegiatan yang
sangat penting dalam proses pendidikan di sekolah. Pendidikan pada dasarnya
merupakan

suatu

keterampilan

dan

upaya

untuk

keahlian

memberikan

tertentu

pada

pengetahuan,

wawasan,

individu-individu

untuk

mengembangkan dirinya agar mampu menghadapi semua perubahan yang
tejadi, karena

dengan pendidikan pulalah akan terciptanya manusia yang

berkompetensi.
Perwujudan kompetensi tersebut merupakan tanggung jawab
pendidikan, terutama mempersiapkan anak didik menjadi subjek yang cerdas
dan kreatif dalam rangka pencapaian hasil belajar secara maksimal. Salah satu
indicator tercapainya tujuan pembelajaran dapat diketahui dengan melihat
tinggi rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa. Purwanto menyatakan
bahwa, Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat dari belajar.
Perubahan prilaku itu disebabkan dia mencapai penguasan atas sejumlah
bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu
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didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil itu
dapat berupa secara koknitif, efektif dan psikomotorik. (Purwanto, 2009, hlm.
46).
Ada beberapa faktor yang menpengaruhi hasil belajar yang dicapai
siswa yaitu faktor internal seperti kecerdasan anak, kesiapan belajar anak dan
kemampuan belajar anak. Faktor eksternal seperti keluarga, guru dan
lingkungan. Guru merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan
formal, bagi siswa guru adalah sosok manusia yang banyak mengetahui dan
paling benar dalam setiap bertindak. Guru sering dijadikan tokoh teladan
bahkan sering dijadikan tokoh indentifikasi dirinya.
Pengertian guru menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005
tentang guru dan dosen yang tercantum dalam Bab.1 ketentuan Umum Pasal 1
ayat 1 sebagai berikut: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
megevaluasi pesrta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah. Pendapat lain dikemukan oleh sardiman Guru adalah
tenaga frofesional dibidang pendidikan yang memiliki tugas mengajar,
mendidik dan membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berpribadi
(Pancasila). (Sardiman, 2011, hlm. 150).
Guru yang berkompentinsi adalah guru yang mampu memahami
seluk beluk pendidikan dan pengajaran yakni seluruh komponen yang
berkaitan dengan masalah pembelajaran diantaranya adalah penguasaan materi
ajar, pengelolaan, program belajar mengajar dan mampu mengolah kelas.
Sudarwan Danim mengatakan bahwa, kompetensi pedagogik guru meliputi
memahami peserta didik secara mendalam, merancang pembelajaran termasuk
memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pendidikan, melaksanakan
pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan
mengembangkan peseta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.
(Sudarwan Danim, 2011, hlm. 35).
Istilah pedagogik (bahasa Belanda: paedagogiek, bahasa Inggris:
pedagogy) berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu paedos yang
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berarti anak dan agogos yang berarti mengantar, membimbing atau
memimpin. Dari dua kata tersebut terbentuk beberapa istilah yang masingmasing memiliki arti tertentu. Istilah-istilah yang dimaksud yakni paedagogos,
pedagogos (paedagoog atau pedagogue), paedagogia, pedagogi (paedagogie),
dan pedangogik (paedagogiek).
Dari kata paedos dan agogos terbentuk istilah paedagogos yang
berarti seorang pelayan atau pembentu pada zaman Yunani kuno yang
tugasnya mengantar dan menjemput anak majikannya ke sekolah, selain juga
bertugas untuk selalu membimbing atau memimpin anak-anak majikannya.
Selanjutnya terjadi perubahan istilah, yang dulunya sebagai pelayanan atau
pembantu menjadi pedagog yang memiliki arti sebagai ahli didik atau
pendidik. Namun secara prinsipil, bahwa dalam pendidikan anak ada
kewajiban untuk membimbing hingga mencapai kedewasaan (Syaripudin &
Kurniasih, 2008). Di sisi lain, ada juga paedagogia, yaitu pergaulan dengan
anak-anak yang kemudian berubah menjadi paedagogie atau pedagogi yang
berarti praktik pendidikan anak atau praktik mendidik anak; dan terbentuklah
istilah paedagogiek atau pedagogik yang berarti ilmu pendidikan anak atau
ilmu mendidik anak.
Kompetensi pedagogik merupakan suatu performansi (kemampuan)
seseorang dalam bidang ilmu pendidikan. Untuk menjadi guru yang
profesional haruslah memiliki kompetensi padagogik. Dalam Standar Nasional
Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) mengemukakan bahwa kompetensi
pedagogik adalah kemampuan mengelola 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 dimilikinya. Senada dengan hal
tersebut (Susilo 2011, hlm. 115), menjelaskan bahwa Kompetensi pedagogik
adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik,
meliputi: menyiapkan perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,
dan evaluasi pembelajaran.
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Pengertian hasil belajar adalah pencapaian yang dihasilkan dari suatu
proses penilaian atau evaluasi yang berlangsung pada satuan waktu tertentu.
Penilaian merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari
kegiatan pendidikan dan pengajaran secara umum. Ngalim purwanto
memberikan penjelasan bahwa: “ Hasil belajar adalah prestasi yang dapat
digunakan oleh guru untuk menilai hasil pelajaran yang diberikan kepada
siswa dalam waktu tertentu”(Ngalim Purwanto,1982).
Pada kesempatan lain Sudjana juga

menegaskan bahwa “Hasil

belajar adalah sebagian kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima
pengalaman belajar, yang berupa penampilan yang dapat diamati sebagai hasil
belajar yang disebut kemampuan”(Sudjana, 1992).
Kegiatan penilaian yang dilakukan hanya dengan mengandalkan
teknik orsevasi saja kiranya sangat ringas karena subyektifitas peneliti sangat
berperanan. Tak jarang terjadi bahwa antara apa yang dilihat mata, observasi,
misalkan tingkah laku hasil belajar siswa, tidak mencerminkan keadaan atau
kemampuan yang sebenarnya. Jika demikian halnya. Berarti telah terjadi
kekeliruan dalam memberikan pertimbangan, dalam menafsirkan hasil belajar
siswa karena informasi yang diperoleh pun tidak dapat dipercaya.
Pada hakikatnya, kegiatan penilaian yang dilakukan tidak sematamata untuk menilai hasil belajar siswa saja, melainkan juga berbagai factor
lain, diantaranya kegiatan-kegiatan pengajaran itu sendiri. Anggapan bahwa
kurang berhasilnya siswa mencapai hasil belajar yang diinginkan berarti selalu
siswa yang gagal menempuh mata pelajaran tersebut kini perlu diluruskan.
Kurang berhasilnya siswa mencapai hasil belajar yang telah ditargetkan
beleum tentu kesalahan semata-mata ada pada pihak siswa, mungkin justru
pada pihak guru yang mungkin kurang tepat dalam menerapkan strategi dalam
kegiatan belajar mengajarnya, atau mungkin factor lain yang menjadi
pendukung atau penghambatnya.
Dari pernyataan beberapa teori di atas dapat di simpulkan bahwa untk
mencapai tujuan pempelajaran dan memperoleh hasil belajar yang memuaskan
diperlukan guru yang berkulitas dan berkompetinsi, namum masalah guru
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melihat dari segi kualitas biasanya disebabkan oleh adanya rasa kurang
pengabdian seorang guru terhadap tugasnya, mungkin tidak adanya niat untuk
menjadi seorang guru sehingga terpaksa dari pada tidak bekerja . Disamping
itu juga guru kurang memperhatikan kualiatas kerja guru, guru hanya sekedar
melakukan kewajiban sebagai guru yang hanya mengajar dikelas pada jam
pelajaran saja tanpa mampu membimbing dan mendidiknya. Tidak
berkompetensinya seorang guru dalam proses pembelajaran secara tidak
langsung akan mempengaruhi terhadap hasil pembejaran. Kerena proses
pembelajaran tidak hanya dapat tercapai dengan keberanian berdiri di depan
kelas saja, melainkan factor utamanya adalah kompetensi seorang guru.
Pengamatan penulis di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara
Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo menemukan bahwa dalam
pembelajaran pada

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, siswa tidak

banyak melakukan interaksi aktif dengan guru yang mengajar. Padahal
interaksi siswa dan guru dalam pembelajaran sangat diperlukan. Dalam
pembelajaran, tidak bisa interaksi hanya terjadi satu arah seperti guru ke siswa
saja. Tentu ini menjadi kendala penerimaan siswa tentang materi pembelajaran
yang disamapaikan. Terlihat memang siswa bersikap pasif dalam menerima
materi yang disajikan di dalam kelas. Kegiatan bertanya, mengajukan
pendapat dan kegitan partisipasif lainnya dari siswa sangat jarang. Ini tentu
berhubungan dengan proses pembelajaran yang terjadi yang masih kurang
maksimal untuk menghidupkan pola interaksi yang aktif. (Observasi, 7
Agustus 2019)
Kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Agama Islam yang
dilakukan di lakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dimana terlihat guru belum
menggunakan metode yang divariasikan. Metode yang digunakan hampir
selalu sama setiap kali kegiatan pembelajaran dilakuakan. Dengan metode
yang kurang bervariasi ini, maka suasana pembelajaran menjadi tidak
konduksif dan kurang efektif. Dalam kegitan pembelajaran anak juga tidak
begitu termotivasi dan bergairah untuk belajar, dan tentunya hal ini akan
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berdampak pada prestasi belajar anak itu sendiri. Motivasi merupakan
pendorong bagi perbuatan seseorang. Pengaturan dan penyediaan situasisituasi yang baik dalam lingkungan sekolah yang memungkinkan timbulnya
persaingan atau kompetisi yang sehat antara siswa. (Observasi, 2 September
2019).
Berdasarkan dari pengamatan awal (Grandtour) yang dilakukan
penulis, terlihat bahwa dari hasil penelitian yang di lakukan peneliti di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kec, Tebo Ilir Kab, Tebo
Terlihat pertama bahwa kurangnya professional guru, guru mengajar tidak
mengunakan perangkat belajar, hal ini terlihat pada saat proses pembelajaran
guru tidak mengunakan rencana pelaksanaan pembelajaran(RPP). Kedua
kurangnya interaksi guru dan siswa hal ini terlihat masih banyak siswa yang
takut untuk bertanya kepada guru ketika mereka tidak mengerti. Ketiga,
kurangnya pemberian motivasi, sehngga membuat siswa bosan atau bermalasmalasan dalam belajar.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian yang dengan judul “Kompetensi Pedagogik
Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Hasil Belajar di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo
Ilir Kabupaten Tebo “.

B. Fokus Penelitian
Penulis membatasi masalah penelitian hanya pada kelas VII (Tujuh)
agar pembahasan tidak lari kemana-mana. Permasalahan yang penulis teliti
yaitu “Kompetensi pedagogik guru pai dalam meningkatakan hasil belajar di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo.

C. Rumusan Masalah
Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
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1.

Bagaimana bentuk kompetensi pedagogik guru PAI dalam meningkatkan
hasil belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Desa Muara
Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo?

2.

Apa saja Kendala guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Desa Muara Ketalo Kecamatan
Tebo Ilir Kabupaten Tebo ?

3.

Apa upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 42 Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
1.

Ingin mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam meningkatkan hasil
belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

2.

Ingin mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan hasil
belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

3.

Ingin mengetahui upaya guru dalam meingkatka hasil balajar siswa di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo
Ilir Kabupaten Tebo.
Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

1.

Sebagai penambahan wawasan dan pengetahuan penulis dalam dunia
pendidikan yang diketahui pada saat ini.

2.

Sebagai acuan untuk guru mengenai kompetensi pedagogik guru dalam
meningkat hasil belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42
Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

3.

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) dalam ilmu
Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
STS Jambi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka teori
1. Kompetensi
Kompetensi berasal dari bahasa inggris yaitu competency yang
berarti kecakapan , kemampuan dan kewenangan. Seseorang dikatakan
kompeten dibidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja pada suatu
bidang tertentu. Menurut nana syaodih (1997) kompetensi adalah
performan yang mengarah kepada pencapaian tujuan secara tuntas menuju
kondisi yang di inginkan. (Djam‟an Satori DKK, 2007, hlm. 22).
Dalam kaitan kompetensi yang sama maknanya dengan ability
dan skill, Gibson et al, menjelaskan bahwa abilities dan skill memainkan
peran utama dalam prilaku dan performan individu. Kemampuan adalah
suatu bawaaan atau suatau yang dapat dipelajari yang memungkinkan
seseorang mengerjakan sesuatu, baik yang bersifat mental atau fisik.
Sedangkan keterampilan adalah sesuatu yang berkaitan dengan tugas.
(Martinis yamin, maisah, 2010, hlm.2).
Menurut wikilpedia, kompetensi adalah suatu yang distandarkan
sebagai persyaratan seseorang individu untuk melaksanakan suatu
pekerjaan spesifik, kompetensi yang dimaksud meliputi kombinasi yang
memanfaat knowledge, skill dan behavior untuk meningkatkan properman.
Lebih umumnya lagi, ability adalah status atau kualitas yang cukup atau
yang berkualitas baik, yakni mempunyai kemampuan untuk melaksanakan
suatu peran (role) tertentu. (Martinis yamin, maisah, 2010, hlm. 3).
Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir),
sikap (daya kalbu), dan keterampilan (daya fisik) yang diwujudkan dalam
bentuk perbuatan. Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan
dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang
direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan
tugas atau pekerjaan. (mulyasa, 2009, hlm. 23).
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Menurut McAhsan dalam mulyasa kompetensi juga dapat
diartikan sebagai pengetahuan, ketarampilan dan kemampuan yang
dikuasai seseorang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga dia dapat
melakukan prilaku-prilaku kognitif, efektif, dan psikomotor dengan
sebaik-baiknya. Sementara itu menurut Finch dan Crunkilton dalam
mulyana,

kompetensi

adalah

penguasaan

terhadap

suatu

tugas,

keterampilan sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang
keberhasilan. (mulyasa, 2009, hlm. 23).
Menurut Martinis Yamin, Kompetensi adalah kemampuan yang
dapat dilakuakan siswa yang mencakup tiga aspek, yaitu: pengetahuan,
sikap dan keterampilan. Pembelajaran yang berbasis kompetensi adalah
pembelajaran yang dimiliki standar, standar yang dimaksud adalah acuan
bagi guru tentang kemampuan yang menjadi fokus pembelajaran dan
penelitian. Jadi kompetensi adalah batas dan arahan kemampuan yang
harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti

proses pembelajaran.

(Martinis Yamin, Maisah, 2012, hlm. 76).
Pandangan di atas menjelaskan bahwa kompetensi memiliki ciriciri khusus yang berkaitan dengan kemampuan untuk mencapai prestasi.
Sedangkan untuk mencapai prestasi yang tinggi di perlukan kompetensi
maksimal yang bersifat fisik maupun mental. Dengan demikian, prestasi
yang tinggi akan diperoloeh manakala seseorang mengkombinasi usaha,
kompetensi dan keterampilan yang dimiliki. Dalam kaitan prestasi, lebih
lanjut dijelaskan bahwa prestasi tergantung pada kombinasi yang tepat dari
usaha, kompetensi dan ketrampilan.
2.

Pedagogik
Pedagogik merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak,

berasal dari kata yunani “pardos”, yang berarti anak laki-laki, dan
“agogos” artinya mengantar, membibing. Jadi pedagogic secara harfiah
berarti pebantu anak laki-laki pada zaman yunani kuno yg pekerjaannya
mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan
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pedagogik ialah seorang ahli yang membimbing anak kearah tujuan hidup
tertentu. (Uyoh Sadulloh, 2014, hlm. 2).
Menurut Prof. Dr. J. Hoogveld (belanda) pedagogik adalah ilmu
yang mempelajari masalah membimbing anak kearah tujuan tertentu, yaitu
supaya ia kelak “Mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya.
(Uyoh Sadulloh, 2014, hlm. 3).
Dalam bahasa inggris kata yang berhubungan dengan pedagogik,
yaitu pendidikan dengan mengunakan perkataan “education”. Sekarang
digunakan untuk merujuk pada keseluruhan konteks pembelajaran, belajar,
dan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan hal yang tersebut. Kata
education berhubungan dengan kata latin “educare” yang berarti
mengeluarkan suatu kemampuan” (e = keluar, ducare = memimpin), jadi
berarti membimbing untuk mengeluarkan sesuatu kemampuan yang
tersimpan di dalam diri anak. (http://www.pusattesis.com).
Menerut Suwarno istilah pedagogik berarti pendidikan, yang lebih
menekankan kepada praktek, menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan
membimbing anak. Pedagogik merupakan suatu teori yang secara teliti,
kritis dan objektif mengembangkan konsep-konsepnya mengenai hakekat
manusia, hakekat anak, hakekat tujuan pendidikan serta hakekat proses
pendidikan. (http://www.pusattesis.com).
Pedagogik merupakan suatu teori dan kajian secara teliti, kritis,
dan objektif mengembangkan konsep-konsepnya mengenal hakikat
manusia, hakikat anak, hakikat tujuan pendidikan serta hakikat proses
pendidikan. Walaupun demikian, masih banyak daerah yang gelap sebagai
“terraincegnita” (daerah tak dikenal) dalam lapangan pendidikan, karena
masalah hakikat manusia masih banyak diliputi oleh kabut misteri.
(http://www.pusattesis.com).

3. Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik merupakan menguasai karakteristik
peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, social, kultural, emosional,
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dan intelektual, menguasai teori belajar dan prinsip-prisip pembelajaran
yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata
pelajaran yang diampu, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik,
memfasilitasi

pengembangan

potensi

peserta

didik

untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, memanfaatkan hasil
penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, memanfaatkan
hasil

penilaian

dan

evaluasi

untuk

kepentingan

pembelajaran.

(Permendiknas no 16 th 2010).
Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta
didik, perencanaan dan pelaksaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan
pengembangan peserta didik umtuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimilikinya. Secara rinci setiap sub-kompetensi dijabarkan menjadi
indicator esensial; sebagai berikut:
a.

Sub-kompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki
indicator esensial; memahami peserta didik dengan memanfaatkan
prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik
dengan

memanfaatkan

prinsip-prinsip

kepribadian;

dan

mengidentifikasi bekal awal peserta didik.
b.

Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan
untuk kepentingan pembelajaran, Sub-kompetensi ini memilki
indicator esensial; memahami landasan pendidikan, menerapkan teori
belajar

dan

pembelajaran,

menentukan

strategi

pembelajaran

berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin
dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran
berdasarkan strategi yang dipilh.
c.

Sub-kompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indicator
esensial; menata latar (setting) pembelajaran, dan melaksanakan
pembelajaran yang konduksif.

d.

Sub-kompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran
memiliki indicator esensial; merancang dan melaksanakan evaluasi
(assessment) proses dan hasil belajar secara bersinambungan dengan
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berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar
untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery learning); dan
memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas
program pembelajaran secara umum.
e.

Sub-kompetensi

mengembangakan

peserta

didik

untuk

mengatualisasikan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi
peserta didik untuk mengembangankan berbagai potensi non
akademik.
Secara ringkas kompetensi pedagogik guru dapat digambarkan
sebagai berikut:
1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
2) Pemahaman terhadap peserta didik
3) Pengembangan kurikulum/silabus
4) Perancangan pembelajaran
5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
6) Evaluas hasil belajar
7) Pengembangan peserta didik untuk mengatualisasiakan berbagai
potensi yang di milikinya. (Martinis Yamin, 2010, hlm, 10).
Jadi, harapnya guru dapat memiliki kompetensi pedagogik yang
baik

sehingga

melaksanakannya.

dapat
Guru

menyusun
diharapkan

rancangan
dapat

pembelajaran
memahami

dan

landasan

pendidikan, mampu menerapkan teori belajar, dapat menentukan strategi
pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, dan mampu menyusun
rancangan pembelajaran berdasrkan strategi yang tepat.
4.

Guru
Guru dikenal dengan al-mu‟alim atau al-ustazd dalam bahasa

arab, yang bertugas memberikan ilmu dan majelis taklim. Artinya , guru
adalah seseorang yang memberikan ilmu. Pendapat klasik mengatakan
bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya (hanya menekankan satu sisi
tidak melihat sisi lain sebagai pendidik dan pelatih).
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Guru merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.
Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki
keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai guru. Profesi guru
memerlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru professional, yang
harus menguasi profesi ini juga perlu pembinaan dan pengembangan
melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan. (Jamil
Suprihatiningrum, 2013, hlm. 101).
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai
orang yang pekerjaannya (mata pencariannya) mengajar. Dalam undangundang guru dan dosen no. 14 tahun 2005 pasal 2, dikatakan sebagai
tenaga professional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya
dapat dilakukan oleh seseorang mempunyai kualifikasi akademis,
kompetens, dan sertifikasi pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap
jenis dan pendidikan tertentu. (Jamil Suprihatiningrum, 2013, hlm. 102).
Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik,
mengajar,

membimbing,

mengarahkan,

melatih,

menilai,

dan

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan desa, dan menengah. Orang disebut guru adalah orang
yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran, serta
mampu menata dan mengelola kelas agar siswa dapat belajar dan pada
akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari
proses pendidikan. (Jamil Suprihatiningrum, 2013, hlm. 103).
Saiful Bahri Djamarah secara keseluruhan guru adalah figure
yang menarik perhatian semua orang, entah dalam keluarga, dalam
masyarakat atau di sekolah. Tidak ada satu orangpun yang tidak mengenal
guru. Hal ini dikarenakan figur seorang guru itu bermacam-macam seperti
guru silat, guru ngaji, guru mata pelajaran, dan lain-lain. Ki Hajar
Dewantara menyebutkan sosok guru sebagai berikut tut wuri handayani,
ing madyo mangun karso, ing ngarso sung tulodo. (Mattinis Yamin,
Maisah, 2012, hlm. 100-102).
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Selain guru dalam Pendidikan Islam menurut Ahmad Tafsir siapa
saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam
Islam, orang yang paling bertanggung tersebut adalah orang tua (ayah dan
ibu) anak didik. Tanggung jawab itu disebabkan sekurang-kurangnya oleh
dua hak; pertama karena kodrat, yaitu karna orang tua ditakdirkan menjadi
orang tua anaknya, dan karena itu dia ditakdirkan pula bertanggung jawab
mendidik anaknya; kadua karena kepentingan terhadap kemajuan
perkembangan anaknya, suskses anaknya adalah sukses orang tua juga.
(Mattinis Yamin, Maisah, 2012, hlm. 103).
Menurut Mulyasa, semua orang yakin bahwa guru mmemiliki
andil sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran disekolah. Guru
sangat berperan dalam membantu perkembagan peserta didik untuk
mewujutkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul
Karena manusia adalah mahluk lemah, yang dalam perkembangannya
senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir bahkan pada saat
meninggal. Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang membutukan
orang lain dalam perkembangannya, demikian halnya pesrta didik; ketika
orang tua mendaftarkan anaknya kesekolah pada saat itu juga menaruh
harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal.
(Mattinis Yamin, Maisah, 2012, hlm. 104).
Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh
peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tampa bantuan guru.
Dalam kegitan ini guru perlu memperhatikan peserta didik secara
individual, karena antara satu peserta didik dengan yang lain memiliki
perbedaan yang sangat mendasar.
Mungkin diantara kita masih ingat, ketika duduk di kelas 1 SD,
guru lah yang pertama kali membantu memegang pensil untuk menulis, ia
memegang satu demi satu tangan peserta didik dan membantunya untuk
memegang pensil dengan benar. Guru pula yang memberikan dorongan
agar peserta didik berani berbuat benar, dan membiasakan mereka untuk
bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. Guru juga bertindak
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sebagai pembantu ketika ada peserta didik yang buang air kecil, atau
muntah dikelas seperti di TK dan SD. Guru-lah yang mengendong peserta
didik ketika ada peserta didik ketika jatuh atau mengatasi perkelahian
sesama siswa dan menjadi perawat, teman, dan lain-lain yang sangat
menuntut menjadi perawat, keakraban, ketulusan, kreativitas, dan
profesionalisme.
Memahami uraian di atas, betapa besar jasa guru dalam
membantu pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik. Mereka
memiliki peran menyiapkan dan mengembangan sumber daya manusia
(SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan Negara dan bangsa.
Guru

juga

harus

berpacu

dalam

pembelajaran,

dengan

memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat
mengembangakan potensinya, secara optimal. Dalam hal ini, guru harus
kreatif, professional, dan menyenangkan, dengan memposisikan diri
sebagai berikut:
1) Orang tua yang penuh kasih sayang terhadap peserta didiknya.
2) Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para
peserta didik.
3) Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, dan melayani
peserta didik sesuai minat, kemampuan dan bakatnya.
4) Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat
mengetahui permasalahan yang di hadapi anak dan memberikan saran
pencerahan.
5) Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab.
6) Membiasakan

peserta

didik

untuk

saling

berhubungan

(bersilaturrahmi) dengan lain secara wajar.
7) Mengembangakan proses sosialisasi yang wajar antara peserta didik,
orang lain, dan lingkungannya.
8) Menjadi pembantu jika di perlukan.
Untuk memenuhi tuntunan di atas, guru harus mampu memaknai
pembelajaran Pendidikan Agama Islam, serta menjadikan pembelajaran
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sebagai ajaran pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi
peserta didik. (Mattinis Yamin, Maisah, 2012, hlm. 105).
5.

Pendidikan Agama Islam
Diantara mengatakan ada dua pengertian tentang Pendidikan

Agama Islam antara lain:
a.

Menginterprestasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmuilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

b.

Menganalisis materi, struktur, konsep dan pola pemikiran ilmu-ilmu
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. (UUGD,
2007, hlm. 23).
Pengertian Pendidikan Agama Islam dalam GBPP SMP seperti

yang dikutup oleh Akmal Hawi adalah usaha sadar untuk menyiapkan
siswa. Dalam pengertian Pendidikan Agama Islam dalam GBPP SMP
seperti yang dikutip oleh Akmal Hawi adalah usaha sadar untuk
menyiapkan siswa dalam menyakini, memahami, menghayati, dan
mengamalkan Agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, atau
latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain
dalam hubungan kerukunan antar
Umat beragama dalam masyarakat untuk mwewujudkan kesatuan
nasioanal. (Akmal Hawi, hlm. 19-20)
Didalam undang-undang system pendidkan Nasional no.2/1989
pasal 39 ayat 2 ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis , jalur dan
jenjang pendidkan wajib memuat: a). pendidikan pancasila, b). pendidikan
agama, c). pendidikan kewarganegaraan. Dan isyarat pasal tersebut dapat
dipahami bahwa bidang study Pendidikan Agama Islam maupun agama
lainnya merupakan kompenen. Dasar/wajib dalam kurikulum pendidikan
nasional. M. Arifin misalnya mendefenisikan Pendidikan Agama Islam
adalah system pendidikan yang dapat memeberikan kemampuan seseorang
untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita ajaran Islam,
karena nilai-nilai ajaran Islam telah telah menjiwai dan mewarnai corak
kepribadian. (M. Arifin, 1991 hlm,10)
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Pendidikan Agama Islam menurut Naquit Al Attas, merupakan
proses

pengenalan

yang

ditanamkan

secara

bertahap

dan

berkesinambungan dalam membimbing manusia kearah pengenalan dan
pengakuan terhadap eksistensi tuhan dalam kehidupan. Kemudian dengan
pengetahuan itu manusia diarahkan untuk mengembangkan kehidupan
yang lebih baik.(Heri Juhari Muctar 2005)
Zuhairini mendefenisiskan pendidikan agama berarti” usahausaha secara sistematis dengan praktis dalam membantu anak didik agar
mereka hidup sesuai dengan ajaran islam.(Zuharni, 1995, hlm. 27)
Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati,
mengimani, bertakwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran Islam dari
pendidikan agama islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan,
pemahaman, penghayatan, dan pengalaman, peserta didik tentang Agama
Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman, dan bertaqwa
kepada allah allah SWT. Serta berakhlak mulia dalam kehidupan seharihari dan pribadi , bermasyrakat, berbangsa, dan bernegara. ( Ramayulis,
2005, hlm. 21)
Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa
Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk menyiapkan peserta
didik untuk menyakini, memahami dan mengamalkan ajaran agama islam
sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
Berdasarkan

pendapat

diatas

dapatlah

penulis

menarik

kesimpulan bahwa pengertian Pendidikan Agama Islam dalah usaha sadar
dan

sengaja

dari

orang

dewasa

untuk

membangkitkan

dan

mengembangkan potensi yang dimiliki anak dalam kegiatan pengajaran
dan pengamalan syariat dan ibadah yang dapat mengantarkan anak kearah
yang kebaikan dan kesejahteraan baik di dunia maupun diakhirat kelak.
6.

Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam
Pedagogik adalah mengintre prestasikan materi, struktur, konsep,

dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan
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Agama Islam, menganaliisi materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmuilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
Kompetensis pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang
harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun.
Kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam adalah perangkat
pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati,
dikuasai, oleh guru pendidikan agama islam ( Uyoh Sadullah, 2014, hlm.
4) dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevalusi, peserta didik ssehingga dapat meningkatkan
perkembangan jasmani dan rohani mencapai tingkat kedewasaan sehinga
mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiannya (sebagai khalifah fil ardh
dan a‟bd) sesuai dengan nilai nilai ajaran Agama Islam. Kedewasaan
sehingga mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiannya sesuai dengan
nilai-nilai ajaran Islam.
Menurut Ramayulis dalam konteks Pendidikan Agama Islam,
pendidik tersebut dengan murabbi, muallim, fail dari allama, yuallimu
sebagaimana ditemukan dalam Alquran Qs. Al- Baqarah: 31, sedangkan
kata muaddib, berasal dari addaba, yuaddibu seperti sabda nabi
Muhammad SAW: Allah mendidik ku, maka ia memberikan kepadaku
sebaik baik pendidikan.( Uyoh Sadulah, 2014, hlm. 4)
Pendidikan Agama Islam menggunakan tujuan sebagai dasar
untuk menentukan pengertian pendidik, hal ini disebabkan karena
pendidikan merupakan kewajiban agama, dan kewajiban hanya dipikulkan
kepada orang yang dewasa. Kewajiban itu pertama-tama bersifat personal.
Dalam arti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan dirinya
sendiri, kemudian bersifat social dalam arti bahwa setiap orang
bertanggung jawab atas pendidik orang lain.
Dari pemaparan tersebut dapat diartikan bahwa guru pada
hakikatnya mengamban misi rahmat lil‟alamin , yakni suatu misi yang
mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum allah, guna
memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian misi ini di

19

kembangakan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid ,
kreatif, beramal saleh, dan bermoral tinggi.
Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa guru yang ideal
haruslah memiliki pengetahuan yang luas , serta mempunyai budi pekerti
yang layak disebut suri tauladan. Oleh karena itu guru agama haruslah
memiliki syarat tertentu, antara lain kalifikasi akademik, dan kompetensi .
kualifikasi akademik adalah: Ijazah jenjang pendidikan akademik yang
harus dimiliki oleh guru dan dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan
satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan
perilaku yang harus dimiliki , dihayati dan dikuasai oleh guru dalam
melaksanakan

tugasnnya.

Wawasan

atau

landasan

kependidikan

:pemahaman terhadap peserta didik pengembangan kurikulum atau
silabus: perancangan pembelajaran: pelaksanan pembelajran

yang

mendidik dan dialogis: pemampaatan teknologi pembelajaran : evaluasi
hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimilikinya.
Kompetensi pedagogik harus dimiliki oleh setiap guru, termasuk
guru agama islam, hendaknya guru Agama Islam itu bertaqwa kepada
Allah berilmu dan berakhlak yang baik. Karena menuruf Zakiah bahwa
segala yang ada pada pada dirinya merupakan unsur pembinaan anak
didik.
Menurut Ramayulis berdasarkan acuan pedagogiknya guru
hendaknya mampu menanamkan motivasi , etika, dan moral pada suatu
perangkat nilai yaitu iman, amal, dan taqwa. Diantara etika kompetensi
guru Agama Islam yaitu:
a) Sebelum keluar dari rumah untu mengajar hendaknya suci dari hadas
dan kotoran yang baik dengan maksud mengangungkan ilmu dan
syariat.
b) Ketika keluar dari rumah hedaknya guru selalu berdoa agar tidak dan
menyesatkan dan terus berzikir kepada allah ini menegaskan bahwa
sebelum mengerjakan ilmu guru sepantasnya untuk mensucikan hati
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c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

dan niatnya guru mengambil tempat pada posisi yang membuatnya
dapat terlihat anak muridnya.
Sebelum mulai mengajar guru hendaknya membaca sebagian ayat dari
al qur‟an agar memperoleh berkah dalam mengajar kemudian
membaca basmalah.
Dalam setiap bidang study yang diajarkan hendaknya selalu
mendasarkan materi pelajaran al qur‟annya dan hadits nabi, dan kalau
perlu mencoba untuk meninjau dari kaca mata Islam.
Dalam memeberikan materi yang baik sehingga yang disampaikan
akan mudah di cerna oleh murid.
Guru hendaknya selalu menanamkan dasar-dasar akhlaq terpuji dan
sopan santun di dalam ruangan baik pun di luar ruangan.
Guru hendaknya bersikap bijak dalam melakukan pembahasan,
menyampaikan pelajaran dan dalam menjawab pertanyaan.
Guru harus berusaha mempersatukan hati siswa antar satu dengan
yang lain.
Guru hendakya menutup setiap akhir kegiatan belajar mengajar
dengan dengan kata wallahu a‟lam yang menunjukan keikhlasan
kepada Allah. Hal ini bermaksud agar setelah proses belajar mengajar
berlangsung ,seorang guru hendaklah menyerahkan kembali semua
urusannya kepada Allah .
Suatu hal yang sangat menarik tentang syarat-syarat ketentuan

dari kami itu yaitu adanya unsur yang menekankan pentingnya sifat kasih
sayang, lemah lembut, terhadap peserta didik. Agaknya pendapat ini
didasarkan oleh sabda rasulullah SAW yang artinya : sesungguhnya saya
dan kamu laksana bapak dengan anaknya “ selain itu juga didasarkan atas
paham mereka bahwa guru telah memiliki rasa kasih sayang yang tinggi
kepada muridnya maka guru tersebut akan berusaha semaksimal mungkin
untuk meningkatkan keahlian karena ia memberikan yang terbaik kepada
murid-murid yang disayanginya. Tentunya hal ini berlandaskan pada
akhlak ( Asmaul Husna) dan meniru akhlak Rasulullah dalam mendidik
umatnya.
7.

Hasil Belajar
Untuk memberikan pengertian tentang hasil belajar maka akan di

uraikan terlebih dahulu dari segi bahasa. Pegertian ini terdiri dari dua kata
„Hasil‟ dan „Belajar‟. Dalam KBBI hasil memiliki beberapa arti:
1.

Sesuatu yang diadakan oleh usaha

2.

Pendapatan, Perolehan, Buah.
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Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku atau tanggapan
yang disebabkan pengalaman.(KBBI, hlm. 408 & 121) adapun yang
dimaksud dengan belajar menurut usman adalah “Perubahan tingkah laku
pada diri idividu berkat adanya interaksi antara satu individu dengan
individu lainnya dan antara individu dengan lingkungan.(Muhammad Uzer
Usman, 2000, hlm. 5)
Lebih luas lagi Subrata mendefenisikan belajar adalah “(1).
Membawa kepada perubahan, (2) Bahwa perubahan itu pada pokoknya
adalah didapatkannya kecakapan baru, (3) Bahwa perubahan itu terjadi
karena usaha dengan sengaja. (Sumadi Surya Subrata, 1995, hlm. 249).
Untuk lebih memperjelas Mardianto memberikan kesimpulan
tentang pengertian belajar.
a.

b.
c.

d.

e.

f.

Belajar adalah suatu usaha, yang berarti perbuatan yang dilakukan
secara sungguh-sungguh, sistematis, dengan mendayagunakan semua
potensi yang dimiliki, baik fisik maupun mental.
Belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri antara
lain perubahan tingkah laku diharapkan kearah positif dan kedepan.
Belajar juga bertujuan untuk mengadakan perubahan sikap, dari sikap
negative menjadi positif, dari sikap tidak hormat menjadi hormat dan
lain sebagainya.
Belajar juga bertujuan mengadakan perubahan kebiasaan dari
kebiasaan buruk, menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan buruk yang
dirubah tersebut untuk menjadi bekal hidup seseorang agar dia dapat
membedakan mana yang dianggap baik di tenggah-tenggah
masyarakat untuk dihindari dan mana pula yang harus dipelihara.
Belajar bertujuan mengadakan perubahan pengetahuan tentang
berbagai bidang ilmu, misalnya tidak tahu membaca menjadi tahu
membaca, tidak dapat menulis jadi dapat menulis. Tidak dapat
berhitung menjadi tahu berhitung dan lain sebagainya.
Belajar dapat mengadakan perubahan dalam hal keterampilan,
misalnya keterampilan dalam olah raga, bidang kesenian, bidang
tekhnik dan sebagainya. (Mardianto, psikologi, hlm. 39-40)
Dari beberapa teori diatas, maka hasil belajar yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah hasil belajar (perubahan tingkah laku: kognitif,
efektif dan psikomotorik) setelah melaksanakan proses pembelajaran pada
pelajaran fikih.
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B. Studi Relevan
Untuk mendukung peneleitian ini, penulis menyajikan sejumlah
kajian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.
Penelitian dilakukan oleh Irhas Kuranop tahun 2015, dengan judul
“Kompetensi

Pedagogik

Guru

Pendidikan

Agama

Islam

Dalam

Meningkatkan Mutu Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri
Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”. Penelitian ini
dilatar belakangi oleh adanya guru yang mengajar Pendidikan Agama Islam
hanya dengan menggunakan metode ceramah dengan kata lain mengajar yang
dilakukan bersifat menoton. Selain itu adanya guru yang belum siap
melaksanakan tugas sebagai mana layaknya seorang guru yang mempunyai
bakat dan keahlian mengajar. Ada guru yang tidak menggunakan rancangan
pembelajaran (RPP) pada saat menyampaikan materi pembelajaran. Masih
banyak siswa melakukan bolos saat proses belajar mengajar di mulai karena
mereka menganggap guru yang mengajar sangat membosankan. Indikasinya
ditemukan siswa yang tidak begitu aktif dalam mengikuti pembelajaran.
Penelitian ini dilakukan oleh Siti Aisyah tahun 2011, dengan judul
“penerapan kompetensi pedagogik guru dalam mpembelajaran pendidikana
agama islam di sekolah menengah pertama negeri satu atap desa sungai laut
kecamatan tanah merah kabupaten Indragiri Hilir. penelitian ini menemukan
bahwa guru disekolah tersebut masih kurang memiliki kompetensi pedagogik
dalam mengajar. Hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut.: guru
kurang menguasai bahan pelajaran yang disampaikan didepan kelas, guru
juga kurang memanfaatkan media dalam pembelajaran, sedang disisi lain
media yang ada untuk mendukung pembelajaran juga sangat terbatas.
Kemudian juga kurang mampu mengelola program pembelajaran. Seperti
kewajiban guru membuat perangkat pembelajaran seperti sehingga guru
masih belum tepat waktu menyelesaikannya silabus dan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP). Dan juga kurangnya pengevaluasian hasil belajar siswa
di sekolah.
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Peneliti ini di lakukan oleh Muhammad Sahru tahun 2020, dengan
judul “Kompetinsi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Dalam
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Sekolah Menegah Pertama Negeri 42
Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini
menemukan bahwa guru di sekolah tersebut masih kurang memiliki
pedagogik dalam mengajar. Hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut:
Guru kurang menguasai bahan pelajaran yang disampaikan didepan kelas,
guru juga kurang memanfaatkan media dalam pembelajaran, disisi lain guru
juga kurang mampu mengelola program pembelajaran, Seperti kewajiban
guru membuat perangkat pembelajaran sehingga guru masih belum tepat
waktu menyelesaikan silabus dan rencana pembelajaran (RPP). Dan Juga
kurangnya dilakukan pengevaluasian hasil belajar siswa.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Berdasarkan dengan judul yang penulis ambil, Kirk dan Miller dalam
Moleong mendefinisikan bahwa ”penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam
ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan
pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang
tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. (Lexy J Moleong, 2011,
hlm. 3) Metode deskriptif juga dapat didefinisikan sebagai suatu metode dalam
meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai upaya untuk
memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan, karena sifatnya
menggunakan penekatan analisis deskriptif. Dengan kata lain penelitian ini
berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan yang sedang berlangsung
berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan kemudian
dianalisis beradasarkan variable yang satu dengan lainnya sebagai upaya untuk
memberikan solusi tentang kompetensi pedagogik guru pai dalam meningkatkan
hasil belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten tebo.
Pemilihan metode ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama,
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan
kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat
hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan
lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan
terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Lexy J Moleong, 2011, hlm.5).
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B. Setting dan Subjek Penelitian
1.

Setting Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri

42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten tebo, atas berbagai
pertimbangan; banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi pada anak di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten tebo baik dari sering meninggalkan sholat, ketika waktu sholat
sudah mau tiba masih asik bermain, dan masalah-masalah kenakalan anak
yang terjadi di sana.
2.

Subjek Penelitian
Atas berbagai pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas maka

yang akan dijadikan sebagai informan (Subjek penelitian) ini adalah:

a. Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan
Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
b.

Para siswa dan siswi di sekolah.
Adapun teknik pengambilan sample dan informan dalam penelitian

ini menggunakan cara purpossive sampling yaitu tehnik pengambilan sampel
berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dia anggap mempunyai sangkut
paut dalam penelitian. Sebagai subjek utama yaitu kepala sekolah Sekolah
Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten
tebo. Adapun sebagai sumber informasi untuk memperoleh data tentang
realita permasalahan anak, metode-metode yang diterapkan oleh guru dalam
meningkatkan hasil belajar siswa.

C. Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung
dari sumber utama melalui observasi dan wawancara di lapangan. Sedangkan
data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur-literatur serta
sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan kata
lain data sekunder dapat diperoleh dari sumber kedua berupa dokumentasi

serta peristiwa yang bersifat lisan atau tulisan. Data sekunder ini digunakan
sebagai data pelengkap atau data pendukung dari data primer.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti kepada
sumbernya, tanpa adanya perantara. (Mukhtar, 2010, hlm. 86) Yakni data yang
diperoleh secara langsung melalui wawancara dan pengamatan (observasi)
terhadap perkembangan permasalahan di Sekolah Menengah Pertama Negeri
42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
b. Data Sekunder
Data

sekunder

ialah

data

yang

bukan

diusahakan

sendiri

pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari dokumentasi (profil sekolah dan
struktur organisasi) atau publikasi lainnya. (Mukhtar, 2010, hlm. 90) Data
sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi yang meliputi profil
desa dan struktur organisasi sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 42
Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
c. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek
darimana data diperoleh. (Suharsimi Arikunto, 2002, hlm. 207) Sedangkan
menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah
subyek darimana data-data diperoleh. (Suharsimi Arikunto, 2002, hlm. 106)
Sumber data yaitu berbentuk perkataan maupun tindakan, yang didapat
melalui wawancara. Sumber data peristiwa (situasi) yang didapat melalui
observasi. Dan sumber data dari dokumen didapat dari instansi terkait.
“menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah katakata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainlain.(Jam‟an Satori, 2009, hlm. 105)
Sumber data di sini merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh
yaitu :
1) Sumber data berupa manusia, yakni Para guru, dan Para siswa dan siswi
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo
Ilir Kabupaten Tebo.

2) Sumber data berupa suasana, dan kondisi di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
3) Sumber data berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan, arsip
dokumentasi resmi yang berhubungan dengan keberadaan anak, baik
jumlah anak, dan bentuk kehidupan para anak di sekolah Sekolah
Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik

pengumpulan

data

adalah

cara

yang

ditempuh

untuk

mendapatkan data/fakta yang terjadi pada subjek penelitian untuk memperoleh
data yang valid. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui
metode observasi, wawancara, dokumentasi.
1.

Metode Observasi
Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung,

(Lexy J Moleong, 2011, hlm. 125) Metode ini dilakukan dengan jalan terjun
langsung kedalam lingkungan dimana penelitian itu dilakukan disertai dengan
pencatatan terhadap hal-hal yang muncul terkait dengan informasi data yang
dibutuhkan. Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung
data yang ada di lapangan, terutama tentang data yang ada di sekolah Menengah
Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir kabupaten tebo.
Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data yang mana secara
langsung dapat mengamati hal-hal yang berhubungan dengan menanamkan nilainilai keagamaan di lingkungan sekitar.
Langkah-langkah yang dilakukan:
a.

Mengamati pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

b.

Mengamati bentuk pelaksanaan dan kegiatan dalam meningkatkan hasil
belajar siswa di sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

c.

Memperhatikan metode-metode yang diterapkan para guru dalam mengatasi
masalah anak di sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

d.

Memperhatikan tanggapan orang tua terhadap permasalahan-permasalahan
anak yang terjadi di sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara
Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

2.

Metode Wawancara / interview
“interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi” (Nasution, 2006,
hlm. 113) Metode wawancara ini penulis lakukan untuk mengambil data, dengan
mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden dan mendengarkan
langsung serta mencatat dengan teliti apa yang diterangkan oleh responden,
Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari beberapa
sumber data yang bersangkutan yaitu, para guru, para siswa dan siswi. Sebelum
penulis melalukan wawancara, penulis sudah mempersiapkan seperangkat
pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.
Adapun datanya meliputi:
a.

Metode yang digunakan dalam bentuk pelaksanaan dan kegiatan dalam
meningkatkan hasil belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42
Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

b.

Cara yang digunakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah
Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten
Tebo.

c.

Upaya-upaya guru dalam meningkatlan hasil belajar siswa di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten
Tebo.

d.

Sejauh mana pencapaian yang diperoleh dari bentuk metode yang digunakan.
Interview ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka dibedakan menjadi:

a.

Interview bebas (inguided interview) dimana pewancara bebas menanyakan
apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.

b.

Interview terpimpin (guided interview) yaitu interview yang dilakukan oleh
pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci
seperti, yang dimaksud dalam interview terstruktur.

c.

Interview bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan
interview terpimpin. (Suharsimi Arikunto, 2002, hlm. 132)

3.

Metode Dokumentasi
Metode Dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap hal-hal

seluk beluk penelitian baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti,
majalah, agenda dan lain sebagainya. (Sugiono, 2012, hlm. 138) Data tersebut
antara lain :
a.

Historis dan geografis

b.

Struktur Organisasi

c.

Keadaan masyarakat

d.

Keadaan sarana dan prasarana.

E. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini yang akan di analisis adalah melalui pendekatan
kualitatif dengan menggunakan cara deduktif. Deduktif adalah suatu proses
berfikir dengan mengemukakan permasalahan yang bersifat umum kemudian
dibahas kepada permasalahan yang bersifat khusus. Analisis data meliputi :
1.

Reduksi Data
“Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia

dari

dri

berbagai

sumber

yaitu

dari

wawancara,

observasi,

dan

dokumentasi”.(Jam‟an Satori, 2009, hlm. 219) Setelah dibaca, dipelajari, maka
langkah selanjutnya adalah reduksi data.
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data-data kasar yang muncul
dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama
penelitian berlangsung.
2.

Penyajian data

Setelah melalui reduksi data langkah selanjutnya dalam analisa data
adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti
melalukan penarikan kesimpulan.
3.

Verifikasi / penarikan kesimpulan
Setelah data terkumpul direduksi yang selanjutnya disajikan. Maka

langkah terakhir dalam penganalisa data adalah menarik kesimpulan atau
verifikasi dan analisanya menggunakan analisa model interaktif, artinya analisa
ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut.

F. Uji Keterpercayaan Data (Trushwortnines)
Untuk menetapkan keterpercayaan data, maka diperlukan tehnik
pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu,
ada beberapa tehnik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan temuan,
diantaranya :
1.

Perpanjang keikutsertaan
Perpanjang keikutsertaan dalam artian memperpanjang waktu di

lapangan sehingga kejenuhan pengumpilan data tercapai. Jika hal ini dilakukan
maka membatasi membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks,
membatasikekeliruan peneliti, dan mengkonpensasikan pengaruh dari kejadian
atau peristiwa yang memiliki pengaruh sesaat. Perpanjangan waktu di lapangan
akan memungkinkan penungkatan derajat kepercayaan data yang dikumpul.
(Sugiono, 2012, hlm. 219)
2.

Ketekunan Pengamatan
Ketekunan dalam pengamatan berarti menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang
dicari dan kemudian memusatkan diri terhadap hal-hal tersebut secara rinci
berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. (Sugiono, 2012, hlm.
99) Hal ini diharapkan dapat mengurangi distorsi data yang timbul akibat peneliti
terburu-buru dalam menilai suatu persoalaan, ataupun kesalahan responden yang
vtidak benar dalam memberikan informasi.

3.

Triangulasi
Trianggulasi merupakan teknik pemerikasaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu diluar data pokok. Untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu, terdapat empat macam teknik
pemerikasaan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori. (Lexy J
Moleong, 2011, hlm. 178)
Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
a.

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

b.

Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang
dikatakannya secara pribadi

c.

Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu

d.

Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat
dan pandangan orang seperti rakyat biasa, dan orang berpendidikan.

e.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dilapangan yang sesuai
dengan perencanaa sebelumnya, maka penulis membuat jadwal kegiatan
penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

No
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kegiatan

September
2019
1 2 3 4
X
X X

Oktober
2019
1 2 3 4

Bulan Ke, Tahun 2019/2020
November Desember
Januari
2019
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Persiapan penelitian
Menyusun atau
menulis konsep
proposal
Mengajukan judul ke
X
Fakultas untuk
persetujuan judul
Konsultasi dengan
X X
dosen pembimbing
Seminar proposal
X
Izin atau perintah
X
riset
Pelaksanaan riset
X X
Penulisan konsep
skripsi
Konsultasi kepada
dosen pembimbing
Penggandaan skripsi
Munaqasah dan
perbaikan
Penggandaan skripsi
dan penyampaian
skripsi kepada tim
Penguji dan Fakultas
Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah

Februari
2020
1 2 3 4

X X
X
X

X

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Historis dan Geografis
Sekolah menegah pertama 42 Kabupaten Tebo berdiri pada tahun
2008 yang sebelumnya bernama Sekolah Menengah Pertam Negeri Satu
Atap Muaro Ketalo dengan SK kepala dinas pendidikan kebudayaan
pemuda olah raga kabupaten tebo nomor. 670 .1 tahu 2008 pada tanggal 18
juni 2008 dan dinegerikan dengan nama SMP negeri 42 kabupaten tebo
dengan sk bupati tebo no. 160 tahun 2015 tertanggal 23 maret 2015.
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan
Tebo Ilir Kabupaten Tebo terletak di RT. 04 Desa Muara Ketalo,
Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Sejak berdiri
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo terus berupaya dalam membangun insan manusia yang
terdidik, berakhlak mulia dan mengamalkan Undang- Undang Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo ini didasari keadaan sosial ekonomi
orang tua siswa. Mayoritas berpenghasilan lemah dan tidak stabil.
Pekerjaan orang tua siswa adalah petani. Hal ini tampak pada data
pengisian siswa dimana 90% petani, sedangkan 10% meliputi wiraswasta,
warung dan pekerja buruh tambang batu bara dengan penghasilan rata-rata
perbulan Rp.1.250, 000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Atas dasar tersebut menjadi lemahnya dorongan orang tua untuk member
kesempatan belajar kepada anak-anaknya agar bersekolah di SLTA yang
berada di Kabupaten maupun Kecamatan, karena jarak pendidikan Sekolah
Menengah Pertama di Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan yang jauh
dan harus menyebrangi sungai Batanghari dari Desa sehingga orang tua
terkendala untuk melanjutkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena
lemahnya keadaan ekonomi. Dalam hal ini Sekolah Menengah Pertama
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Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo adalah
satu-satunya sekolah harapan masa depan bagi orang tua maupun siswa
untuk kelanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama sebagai lembaga
yang membantu Pemerintah sebagai perpanjangan tangan dalam
penuntasan wajib belajar 12 tahun. Pada saat ini adalah Sekolah Menengah
Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
Adapun untuk siswa pendukung , SMP Negeri 42 Kabupaten
Tebo, didukung oleh 2 Sekolah Dasar pendukung, yang mayoritas masuk
ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 didominasi oleh 2 Sekolah Dasar
pendukung, sementara 2 Sekolah Dasar pendukung bercabang pada masuk
pesantren. Dengan adanya 2 Sekolah Dasar pendukung yang mayoritas
memasukan siswanya ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara
Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo membuktikan bahwa
masyarkat mempunyai keinginan yang tinggi untuk memilih Sekolah
Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo sebagai lembaga pendidikan formal untuk kelanjutan
pendidikan putra-putri mereka dalam menghadapi dan menyonsong masa
depan mereka dan masa depan pendidikan Indonesia.
Tingginya minat masyarakat dalam meyekolahkan putra-putri
mereka sangat bermanfaat bagi sekolah, dengan kesadaran masyarakat
yang begitu tinggi tentang arti penting pendidikan maka setiap program
sekolah yang disampaikan pada komite mendapat tanggapan yang sangat
positif dan mendapat respon dari semua orang tua siswa, ibaratnya
pekerjaan yang begitu berat biasa menjadi lebih ringan , berkat kerjasama
pihak sekolah dengan seluruh anggota masyarakat. Pepatah mengatakan “
Berat sama dipikul ringan sama dijinjing “ Pepatah ini lah yang melandasi
hubungan yang harmoni antara sekolah dengan masyarakat.
2. Visi dan Misi
Dengan menganalisa

potensi yang ada di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
baik dari segi input / peserta didik baru, kompetensi tenaga pendidik,

tenaga kependidikan, lingkungan sekolah serta peran serta masyarakat
serta out come / keberhasilan lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri
42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo masuk ke sekolah
- sekolah favorit di Kabupaten Tebo, serta keadaan masyarakat sekitar
yang religius dan adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif antar
sekolah dengan warga sekolah, maupun dengan stakeholder, tersusun visi
sekolah .
Adapun visi Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo adalah “ Mewujudkan Sekolah
Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo yang “Berakhlaq mulia, Berprestasi, dan Berwawasan
lingkungan “.
Indikator visi tersebut adalah sebagai berikut :
a.

Taat dalam aktifitas ibadah keagamaan.

b.

Memiliki etika dan tatakrama yang baik.

c.

Memiliki kemampuan intelektual dan kecakapan hidup.

d.

Mampu mencapai nilai standar kelulusan Ujian Nasional dan
menuntaskan semua Mata Pelajaran semester 1 sampai dengan 6.

e.

Berprestasi dalam bidang olahraga, kesenian, dan keagamaan.

f.

Memiliki lingkungan sekolah yang nyaman, bersih, asri, dan kondusif
untuk belajar.

g.

Meningkatkan kepercayaan Masyarakat dan Pemerintah.
Untuk mencapai visi tersebut, perlu dilakukan satu misi berupa

kegiatan dalam jangka panjang dengan arah yang jelas. Adapun Misi
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo yang dirumuskan berdasarkan visi adalah :
a.

Melaksanakan kegiatan pengalaman dan penghayatan terhadap ajaran
agama yang dianut sehingga terbentuk siswa yang berakhlaq mulia.

b.

Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan
berkesinambungan yang bermutu sehingga sisa dapat berkembang
secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

c.

Membimbing, mengarahkan, dan membantu serta memotivasi siswa
untuk menggali potensi dirinya dengan cara meningkatkan disiplin
belajar dan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler serta kecakapan
hidup, sehingga dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki
secara optimal.

d.

Meningkatkan profesional guru melalui strategi pengembangan
profesi guru.

e.

Meningkatkan manajemen sekolah secara efektif dan efisien.

f.

Menciptakan lingkunagn sekolah yang Kondusif, Bersih, Aman dan
Nyaman

dengan

semangat

kerjasama,

gotong

royong

dan

kekeluargaan yang harmonis seluruh warga sekolah.
g.

Meningkatkan kerjasama yang baik dengan orang tua, Masyarakat dan
pemerintah agar bertambah kesadaran dan partisipasi terhadap
sekolah.

3. Keadaan Siswa
Siswa adalah anak didik yang memerlukan didikan, bimbingan
dan arahan yang siap untuk di ajarkan, dan memerlukan ilmu pengetahuan.
Tugas mengajar untuk memberikan pengetahuan kepada anak didik
dengan bimbingan yang baik akan terjadi terarah.
Dari sumber data yang penulis peroleh mengenai keadaan anak di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo tahun ajaran 2019/2020 dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Keadaan Siswa di SMPN 42 Kabupaten Tebo. (Dokumentasi
SMPN 42 Kabupaten Tebo 2020)
NO

KELAS

JUMLAH SIWA
L

P

JUMLAH

JUMLAH
ROMBEL

1

VII

10

9

19

2

2

VIII

10

12

22

2

3

IX

11

12

23

2

JUMLAH

31

33

64

6

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan siswa
pada data Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan
Tebo Ilir Kabupaten Tebo ini berjumlah 64 orang, dari data ini terlihat
pada siswa kelas VII (L) 10 dan kelas VII (P) 9, siswa kelas VIII (L) 10
dan Kelas VIII (P) 12, sedangkan siswa kelas IX (L) 11 dan kelas IX (P)
12.
4. Daftar Tenaga Guru dan Kepegawaian
Guru adalah seorang pengajar dan pendidik yang bertangung
jawab terhadap keberhasilan anak didiknya di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
Keberhasilan proses belajar mengajar ditentukan oleh guru yang mengajar
di dalam kelas, di mana beban guru mengajar di dalam kelas atau pun
dilingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo sangat berat, guru yang memikul
tangung jawab terhadap anak didiknya dan terhadap keluarganya sendiri.
Yang demikian membuat guru mencari penghasilan sebagai tambahan
untuk kebutuhan hidup, apalagi imbalan yang diteerima tidak mencukupi
(minim/ rendahnya gaji guru). Dengan niat yang ikhlas untuk memajukan
pendidikan agama, maaka proses belajar mengajar terlaksana dengan baik.
Sebagai yang dikemukakan oleh kepala Sekolah Menengah
Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo

:Jumlah guru yang mengajar sebanyak 13 orang, keadaan guru yang
mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo ini semuanya termotivikasi untuk
mengajar, walau imbalan yang diterima hanya sedikit, dengan niat yang
ikhlas dan juga memajukan pendidikan agama bagi anak didik khususnya
di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo
Ilir Kabupaten Tebo maka kelancaran proses belajar mengajar akan
terlaksana dengan baik.
Keberhasilan anak didik memerlukan guru yang berkualitas,
kemauan keras,disiplin, dan ikhlas di dalam mengajar. Dan sumber data
yang penulis dapat mengenai tenaga pengajar dan latar belakang
pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.1 Keadaan Tenaga Pengajar di SMPN 42 Kabupaten Tebo.
(Dokumentasi SMPN 42 Kabupaten Tebo 2020)
NO

Nama Guru

Jenis

Jabatan

Kelamin
1

Novriadi, S.Pd.

L

Kepala SMPN 42

L

Wakil Kepala SMPN

M.Pd.
2

Ramadani Pamuji
S,Pd

3

Asmeliawati putri

42
P

Wali Kelas VII

S,Pd
4

Dodi bahari S,Pd

L

Waka Kurikum

5

Lukmanul hakim,

L

Guru Olahraga

S,Pd
6

Sopiarita, A.Ma

P

Wali Kelas VIII

7

Intan puspita sari ,

P

Wali Kelas IX

S,Pd
8

Fadliyah, S,Pd

P

Guru PAI

9

Henna elfitri, S,Pd

P

Guru B. Inggris

10

Lismaliyana S,Pd

P

Guru Biologi

11

Hasan Basri, S,IP

L

Tata Usaha

12

Ansori

L

Tata Usaha

13

M, tamrin

L

Kebersihan

5. Tujuan SMP Negeri 42 Kabupaten Tebo
Berdasarkan Undang-undang Nomor 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 3, Tujuan pendidikan Nasional adalah
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, beraklak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warg negara yang demokratis
serta bertanggung jawab. Sedangkan tuuan pendidikan dasar adalah
meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak manusia,
serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih
lanjut.
Seiring dengan tujuan Pendidikan nasional dan Pendidikan dasar
maka tujuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara
Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Tahun pelajaran 2019/2020
adalah sebagai berikut:
1.

Tujuan Pendidikam Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara
Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo untuk jangka menengah
( empat tahunan ) yaitu :
a.

Terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan yang maha Esa.

b.

Terwujudnya warga sekolah yang memiliki sikap dan prilaku
toleran terhadap pemeluk agama.

c.

Terwujudnya pencapaian delapan standar nasional pendidikan.

d.

Terlaksananya
Literasi sekolah.

penguatan pendidikan karakter dan gerakan

e.

Terbangun jejaring atau kerjasama antara sekolah, orang tua dan
masyarakat.

f.

Tumbuh dan berkembangnya budaya gemar melakukan upaya
pelestarian lingkungan , mencegah pencemaran dan mencegah
kerusakan lingkungan.

g.

Tumbuh dan berkembangnya etika-moral dan jiwa socialkebangsaan yang tinggi.

h.

Terwujudnya kebiasaan berkomunikasi

yang satun, berbudi

pekerti luhur, berestetika yang tinggi
i.

Terwujudnya

lulusan

yang

bebas

narkoba,

bermartabat,

berbudaya, berkarakter, berilmu dan berketerampilan untuk
berkompetisi di kancah global.
2.

Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara
Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo untuk Tahun pelajaran
2019/2020 yaitu :
a.

Terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan yang maha Esa.

b.

Terwujudnya warga sekolah yang memiliki sikap dan prilaku
toleran terhadap pemeluk agama

c.

Terwujudnya peningkatan delapan standar nasional pendidikan.

d.

Meningkatnya pencapaian rata-rata nilai UASBN.

e.

Meningkatnya pencapaian rata-rata nilai UNBK.

f.

Meningkatnya pencapaian perolehan gelar kejuaran akademik dan
non akademik tingkat kecamatan, Kabupaten maupun tingkat
Propinsi.

g.

Berkembangan

potensi

peserta

didik

melalui

bimbingan

konseling, bimbingan IT dan kegiatan ekstrakurikuler.
h.

Berkembangnya potensi setiap tenaga pendidik dan kependidikan

i.

Terlaksananya penguatan pendidikan karakter
literasi.

dan gerakan

j.

Terbangun jejaring atau kerjasama antara sekolah, orang tua dan
masyarakat.

k.

Tumbuh dan berkembangnya budaya gemar melakukan upaya
pelestarian lingkungan , mencegah pencemaran dan mencegah
kerusakan lingkungan.

l.

Tumbuh dan berkembangnya etika-moral dan jiwa sosialkebangsaan yang tinggi.

m. Terwujudnya kebiasaan berkomunikasi

yang satun, berbudi

pekerti luhur, berestetika yang tinggi
n.

Terwujudnya

lulusan

yang

bebas

narkoba,

bermartabat,

berbudaya, berkarakter, berilmu dan berketerampilan untuk
berkompetisi di kancah global.
6. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yaitu sesuatu yang ada kaitanya dengan
kelancaran kegiatan pendidikan atau segala sesuatu yang di pergunakan
dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kegiatan proses belajar
mengajar pada suatu lembaga pendidikan atau sekolah baik yang bersifat
formal maupun non formal.
Tabel 4.1 Keadaan Sarana dan Prasarana di SMPN 42 Kabupaten
Tebo. (Dokumentasi SMPN 42 Kabupaten Tebo 2020)
DATA TANAH
NO
1
2
3
4
5
6

LUAS (M2)

Luas Tanah Seluruhnya
Luas Bangunan
Luas Pekarangan
Luas Lapangan Upacara
Luas Lapangan Olah Raga
Luas Tanah Kosong / Kebun

KET

13.940 m2 (1,4 Hektar)
7500 m2
500 m2
1200 m2
1200 m2
800 m2

B. BANGUNAN / RUANGAN
No

Bangunan / Ruangan

1 Ruang Kepala Sekolah
2 Ruang Wakasek
3 Ruang Majelis Guru

Luas (M2)

Jumlah
1

Baik
X

1

X

Keadaan
Rusak

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22

Ruang Tata Usaha
Ruang BK/BP
Ruang UKS
Ruang PMR
Ruang Osis
Ruang Kelas Belajar (RKB)
Ruang Perpustakaan
Ruang Keterampilan
Ruang Serba Guna
WC Kepala Sekolah
WC Guru
WC Siswa Laki-Laki
WC Siswa Perempuan
Rumah Penjaga Sekolah
Pos Satpam
Musholla
Lapangan Olah Raga
Tempat Parkir

1
1
1

X
X
X

1
6
1

X
X
X

1
1
1
2
2

X
X
X
X

1
1
1
1

X
X
X
X

(Observasi SMP Negeri 42 Kabupaten Tebo 2020)
7. Standar Kompetensi Lulusan
hasil analisis bersesuian dengan visi sekolah, hasil analisis dengan
misi sekolah, hasil analisis bersesuaian dengan tujuan sekolah.
8. Potensi-Potensi Yang Dimiliki SMP Negeri 42 Kabupaten Tebo
a.

Peserta Didik
Karena Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo

Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo berada 300 m dari pinggiran
Sungai Batanghari dan 100 meter dari Kantor Desa Muara Ketalo
dengan akses transportasi jalan tanah yang mudah dilalui sehingga
menjadi pilihan bagi peserta didik yang tinggal di desa Muara Ketalo,
peserta didik berasal dari 2 Sekolah Dasar pendukung, sehingga ratarata penerimaan siswa baru setiap tahun berkisar 20 orang siswa sampai
25 orang siswa.

b.

Pendidik
Pendidik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara

Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo rata-rata usia produktif
dengan kualifikasi Sarjana (S1) dari perguruan tinggi terakreditasi.
Pendidik yang sudah memiliki sertifikat keprofesionalan sebanyak 0%
dengan 2 cpns dan 7 guru honorer, serta pendidik dan tenaga
kependidikan hanya 3 orang yang tinggal didalam desa Muara Ketalo
dan selebihnya menyebar pada desa tetangga yang harus menempuh
perjalanan ± 9,5 Km yang harus menyebrangi Sungai Batanghari untuk
sampai ke sekolah.
c.

Pembiayaan
Pembiayaan operasional sekolah sepenuhnya didanai dari dana

BOS. Sedangkan untuk biaya personal dibiayai oleh orang tua peserta
didik yang rata- rata masuk dalam golongan ekonomi menengah dan
beberapa siswa mendapat bantuan melalui kartu Indonesia Pintar.
9. Program
Program unggulan yang dikembangkan Sekolah Menengah
Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
adalah sebagai berikut:
a.

Program religius
Program ini merupakan bentuk implementasi dari Visi sekolah.

Adapun

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah shalat zuhur

berjamaah, pengajian juma‟t pagi berupa tadarrus Al-Qur‟an pada minggu
pertama hingga ketiga, sedang pada minggu keempat dilaksanakan yaisnan
dan kultum. Dan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti isra dan mi‟raj
pawai obor 1 muharram serta kegiatan pesantren kilat, maulid nabi dan
ta‟ziyah orang tua siswa atau guru yang meninggal.
b.

Program peduli pada lingkungan
Program peduli pada lingkungan dilaksankan setiap hari, mulai

dari 7.05 Wib sampai 7.15 wib dimana setiap warga sekolah yang
memasuki perkarangan sekolah diwajibkan untuk mengambil sampah

baik daun, botol minuman maupun bungkus permen dan membuangnya
pada tempat-tempat sampah yang telah disediakan. Sedangkan setiap kelas
harus membersihkan kelasnya dan taman perkarangan kelas. Untuk
pembersihan perkarangan secara menyeluruh dilakukan oleh piket umum
yang berada dibawah koordinasi guru piket.
c.

Kegiatan literasi
Kegiatan literasi sekolah dalam konteks gerakan literasi adalah

kemampuan mengakses, memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas
melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak,
menulis atau berbicara. Kegiatan literasi ini dilakukan secara menyeluruh
untuk menjadikan

sekolah sebagai organisasai pembelajaran

yang

warganya literat sepanjang hayat. Dimana tujuan kegiatan literasi ini
adalah :
1.

Menumbuh kembangkan budi pekerti peserta diidik melalui
perberdayaan ekosistem literasi sekolah.

2.

Menumbuhkan budaya membaca di sekolah

3.

Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat.

4.

Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan
ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan.

5.

Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam
buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca
Untuk kegiatan literasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42

Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo hanya sebatas
membaca buku yang dimiliki dengan keterbatasan karena belum memiliki
perpustakaan maupun buku dan atau menceritakan kembali apa yang siswa
dapatkan pada proses pembelajaran satu hari sebelumnya.

10. Pengembangan SDM
Pengembangan SDM ini diikuti oleh tenaga pendidik maupun
tenaga kependidikan melalui kegiatan MGMP sekolah.
11. Komite Sekolah
Komite sekolah yang ada Sekolah Menengah Pertama Negeri 42
Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo keberadaannya telah
mampu memberikan konstribusi yang sangat berarti dalam pengembangan
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo, hal ini didukung oleh kondisi ekonomi orang tua peserta
didik yang berada pada golongan ekonomi rendah. Tetapi dalam
mendukung keterlaksanaan kegiatan oleh peserta didik orang tua peserta
didik memberi dukungan yang sangat positif.

B. Temuan Khusus dan Pembahasan
1. Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Dalam
Menigkatkan Hasil Belajar Siswa Di Sekolah Menegah Pertama
Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan
Tebo Ilir Kabupaten Tebo merupakan salah satu sekolah menengah
pertama yang berada di kecamatan tebo ilir kabupaten tebo bertepatan di
desa muara ketalo yang berdiri pada tanggal 31 desember 2015, hingga
saat ini yang semakin tahun mengalami perkembangan dalam bentuk
pembangunan, serta jumlah tenaga pengajar yang terdiri dari berbagai
daerah sebagai pemegang bidang studi tertentu.
Hasil pengamatan di lapangan bahwa antara guru saling bekerja
sama, itu terlihat pada waktu jam istirahat. Mereka saling memberikan
masukan/ ide untuk kelancaran proses belajar mengajar. (observasi,
tanggal 4 November 2019)
Sebagai mana di kemukakan oleh kepala Sekolah Menengah
Pertama Negeri 42:
“untuk memajukan sekolah ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh
majelis guru, orang tua siswa dan masyrakat desa tersebut. Karena
kerja sama sangat di perlukan bagi keberhasilan sekolah ini, tanpa

kerja sama yang baik maka pendidikan tidak akan berhasil dan tidak
akan maju, yang akhirnya akan berakibat negatif terhadap proses
belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara
Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.( wawancara, tanggal 5
November 2019)
Hal ini ditegaskan oleh wakil kurikulum, beliau mengatakan:
“sekolah menengah pertama negeri 42 ini terdiri dari beberapa guru
yang sebagian besar berasal dari luar daerah, yang mengajar di
bidangnya masing-masing, nam un demikian ada juga guru yang
masih mengajar tidak sesuai di bidangnya. Contohnya di bidang
TIK.(Wawancara, tanggal 7 November 2019)
Dari beberapa pengajar yang terdapat di sekolah menengah
pertama negeri 42 tersebut, tentunya memiliki keahlian dalam bidangnya
masing-masing sebagai tenaga pengajar (guru) bidang studi seperti halnya
guru pendidikan agama islam hendaknya membidangi khusus mata
pelajaran tersebut baik dari segi penguasaan kurikulum, strategi
pembelajaran, penguasaan kelas serta mampu bertaqwa kepada allah,
berilmu, dan berakhlak baik sehingga mencapai tujuan pendidikan yang
afektif, kognitif, dan psikomotorik dapat tercapai dengan baik.
Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya diperlukan diperlukan
diperlukan diperlukan diperlukan seorang guru seseorang guru seseorang
guru seseorang guru seseorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang
benar-benar kompeten dalam bidangnya. Sebagai gambaran bahwasanya
kompetensi profesional merupakan salah satu kualifikasi guru yang
terpenting. Bila profesional itu tidak ada pada seorang guru, khususnya
dalam lembaga pendidikan formal maka tujuan pendidikan tidak dapat
tercapai dengan baik. Karena pada dasarnya kompetensi profesional guru
dapat mengembangkan karirnya sebagai guru yang baik, serta dapat
mengatasi berbagai kesulitan dalam mengajar sehingga terwujudlah
peserta didik yang berintelektual dan berakhlakul karimah.
Dari hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa di sekolah
menegah pertama negeri 42 terdapat satu guru pendidikan agama islam.
Oleh karena itu guru tersebut tidak bisa berbagi pendapat dengan guru

Agama lainnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk guru
tersebut bertanya kepada guru lain yang bukan pada bidangnya.
Sebagaimana

kita

ketahui,

ada

beberapa

metode

dalam

pembelajaran yaitu, metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi,
metode studi mandiri, dan metode kegiatan pembelajaran terprogram.
Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masingmasing. Dengan adanya metode tersebut, dapat membantu seorang guru
dalam menyesuaikan antara kebutuhan siswa dengan metode yang
diterapkan.
Menjadi guru Pendidikan Agama Islam yang profesional dan
kompeten tentunya harus menguasai beberapa metode dalam pembelajaran
sebagai upaya dalam menciptakan kegiatan belajar mengajar yang efektif
dan efesien. Apabila ketika mengajar, seorang guru hanya menggunakan
metode ceramah saja, maka situasi pembelajaran akan pasif atau kaku,
mengakibatkan

murid-murid

hanya

duduk

manis

mendengarkan

penjelasan guru, mengantuk, namun guru tidak menghiraukan apakah para
siswa telah paham dan mengerti apa yang disampaikan guru serta merasa
jenuh atau tidak. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Kabupaten Tebo terlihat bahwa
guru tersebut sudah menggunakan metode yang bervariasi. Dari hasil
observasi di atas diperkuat dengan wawancara kepada salah seorang siswa
Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo A, mengatakan:
“Cara belajar yang diterapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam
kami sangat menyenangkan belajar dengannya, terkadang beliau
belajar dengan menggunakan karton, kartu yang ada materinya.
Pokoknya sangat menyenangkan sekali.”(Wawancara, tanggal 9
November 2019)
Untuk meningkatkan hal itu, maka seharusnya seorang guru tidak
hanya menggunakan metode ceramah saja, akan tetapi menggunakan
metode bervariasi yang terdiri dari metode ceramah, tanya jawab, diskusi,
dan bermain peran. Hal ini bertujuan agar ilmu yang ditransfer dari guru

dapat benar-benar diterapkan dan dipahami oleh anak didik sehingga
mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh guru A Sekolah Menengah
Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
beliau mengatakan:
“Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru yang
harus dimiliki dalam bidangnya masing-masing dengan tujuan agar
peserta didik dapat memahami dan menerapkan terhadap apa yang
disampaikan oleh gurunya, tentunya dengan metode diskusi/tanya
jawab, metode ceramah, dan metode bermain peran, sehingga
aspek
kognitif,
afektif
dan
psikomotorik
dapat
tercapai.”(Wawancara, tanggal 12 November 2019)
Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemahaman guru
A tentang kompetensi pedagogik guru sudah cukup baik serta dalam
pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas telah
menerapkan metode variasi, hal ini terlihat dengan adanya penggunaan
metode diskusi, ceramah, dan bermain peran ketika belajar mengajar.
Penerapan metode yang diterapkan oleh Guru A sudah sangat
baik, akan tetapi masih diterapkan secara sederhana. Hal ini dikarenakan
guru Pendidikan Agama Islam belum dapat memanfaatkan media
pembelajaran yang telah tersedia meskipun media pembelajaran yang telah
tersedia sudah cukup baik. Selain daripada itu, guru Pendidikan Agama
Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Kabupaten Tebo belum
mampu dalam menggunakan media pembelajaran yang telah tersedia di
sekolah tersebut.
Hal ini ditegaskan oleh waka Kurikulum, beliau mengatakan:
“Media Pembelajaran yang ada di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
yang telah memanfaatkannya akan tetapi untuk guru Pendidikan
Agama Islam belum dapat mempergunakan media pembelajaran
tersebut sehingga meskipun Guru A telah menggunakan metode
variasi ketika kegiatan belajar mengajar, namun beliau hanya
menggunakan media sederhana saja.”(wawancara, tanggal 15
November 2019)

Dalam pembelajaran di sekolah, untuk memperoleh hasil yang
optimal dituntut tidak hanya mampu mengandalkan terhadap apa yang ada
di dalam kelas, tetapi harus mampu dan mau menelusuri berbagai sumber
pembelajaran yang diperlukan. Karena itu guru dituntut untuk mempelajari
berbagai sumber, seperti majalah, surat kabar dan internet. Selain itu, para
guru juga harus mampu menggunakan media dan sumber belajar.
Media dalam proses pembelajaran merupakan strategi yang
sangat baik untuk digunakan, karena penggunaan media memberikan
gambaran yang jelas tentang materi pembelajaran yang disampaikan guru.
Dari penjelasan tersebut penggunaan media adalah sebagai alat pengajaran
dan fasilitas yang diberikan kepada siswa. Media yang digunakan guru
harus sesuai dengan mata pelajaran yang disajikan, sehingga media bisa
sebagai saarana menyampaikan pesan dan proses pembelajaran.
Dari hasil observasi yang dilakukan penulis di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo,
guru Pendidikan Agama Islam sering melakukan pembelajaran di dalam
kelas hanya menggunakan papan tulis, buku paket, dan media yang ada di
sekolah ini sebagai alat dalam aktifitas belajar mengajar. Selanjutnya dari
hasil observasi di atas, penulis juga mengadakan wawancara dengan guru
A, beliau mengatakan:
“Saya tahu media sebagai alat yang penting dalam proses belajar
mengajar, dalam mengajar saya hanya menggunakan media secara
sederhana seperti 1 buku paket dan 1 buku LKS dan saya sering
melaksanakan proses kegiata belajar mengajar hanya di dalam
kelas saja jarang-jarang ke perpustakaan, serta jarang juga
menggunakan media pembelajaran yang lain.”(Wawancara, tanggal
19 November 2019)
Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo guru Pendidikan Agama Islam kurang kompetem dalam
menggunakan sumber pembelajaran yang telah disediakan di sekolah.
Dalam hal penggunaan media guru Pendidikan Agama Islam juga masih
sederhana dalam proses belajar mengajar. Guru Pendidikan Agama Islam

hanya mampu menggunakan media secara sederhana sebagai alat untuk
mentransferkan ilmunya. Mereka kurang kompeten dalam menggunakan
media lain yang dapat membantu mereka dalam pengajaran sehingga para
siswa tidak terlalu tertarik dan antusias atau bahkan merasa bosan dalam
pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
Kriteria kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam
yang penulis temui dilapangan tidak terlaksana secara maksimal. Adapun
kriteria profesional seorang guru adalah berkenaan dengan 10 kompetensi
guru yakni menguasai materi pelajaran, mengelola pembelajaran,
mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, mengenal
interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan
pengajaran, mengenal fungsi dan program bimbingan, menyelenggarakan
administrasi sekolah, menafsirkan hasil penelitian guna keperluan
pembelajaran, semuanya belum dilaksanakan oleh guru. Untuk itu
pedagogik seorang guru dalam menyampaikan materi dan menanamkan
nilai keislaman pada diri siswa sangat diperlukan dalam upaya
memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat di masa akan datang.
Berkaitan dengan materi Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu
pelajaran yang sangat penting untuk dijadikan pelajaran bagi siswa untuk
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Hasil temuan penulis di lapangan mengenai pedagogik guru
dalam pengajaran serta pengaruhnya terhadap proses pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara
Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo meliputi 4 aspek di
dalamnya terangkum 10 kriteria profesional guru. Adapun hal yang
dilakukan guru ketika proses pembelajaran antara lain:
a.

Merencanakan pembelajaran
Kegiatan merencanakan pembelajaran ini meliputi: menguasai

materi pelajaran yang akan diberikan, perencanaan, penggunaan media
yang digunakan. Ketika sebelum memulai materi pelajaran seorang guru
memperhatikan dan memahami terlebih dahulu materi yang akan diajarkan

pada siswa sebelum memasuki kelas. Adapun hasil wawancara penulis
dengan Guru A sebagai berikut:
“Sebelum mengajar, pertama kali yang saya siapkan adalah materi
atau pokok bahasan dan di dalam mengajar saya tidak memakai
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagai
acuan untuk mengajar, apalagi masalah penggunaan media
pembelajaran.”(Wawancara, tanggal 2 Desember 2019)
Hasil observasi penulis di lapangan juga menemukan bahwa
perencanaan yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam berkaitan
dengan profesionalnya sebagai seorang guru juga belum terpenuhi secara
maksimal, dengan bukti bahwa guru Pendidikan Agama Islam ketika
melaksanakan pembelajaran yang juga merupakan salah satu kriteria dari
profesional seorang guru. Hal itu semestinya direncanakan oleh guru
Pendidikan Agama Islam sebelum mengajar di kelas.
Berdasarkan uraian di atas, dapatlah penulis mengambil
kesimpulan bahwa guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ketika
proses pembelajaran tidak merencanakan pembelajaran yang akan
dilaksanakannya dengan baik. Padahal perencanaan sangat diperlukan dan
merupakan pedoman guru dalam kegiatan belajar mengejar sebelum
berhadapan langsung dengan siswa. Sehingga tujuan dalam menyajikan
materi lebih terarah kepada tujuan yang akan dicapai dalam Standar
Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).
Berdasarkan uraian di atas, tidak dapatlah penulis mengambil
kesimpulan kenapa guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tidak
membuat perencanaan pembelajaran, karena tidak paham. Selain itu hasil
observasi penulis memang seluruh guru di sekolah menengah pertama
tidak memiliki perangkat pembelajaran.

b.

Pengelolaan kelas
Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat dua hal yang turut

menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran, yaitu pengaturan
kelas dan menciptakan suasana belajar mengajar yang serasi. Keberhasilan
pengajaran dalam arti tercapainya tujuan instruksional khusus sangat
tergantung pada kemampuan mengatur kelas.
Kelas adalah suatu ruangan sebagai tempat terjadinya proses
interaksi pembelajaran, suasana kelas yang baik dan serasi adalah kelas
yang dapat memberikan kenyamanan kepada siswa-siswi pada saat
pembelajaran, ruangan kelas yang kotor, meja dan kursi yang tidak teratur,
tidak memiliki gambar-gambar yang berhubungan dengan pendidikan dan
sebagainya tidak mungkin dapat menciptakan interaksi pembelajaran yang
kondusif. Hal ini akan mengganggu jalannya penyampaian bahan pelajaran
kepada anak didik dan membuat anak didik tidak betah belajar.
Untuk mengajar di kelas guru harus mampu mengelola kelas
dengan baik, yaitu menyediakan ruangan yang kondusif untuk proses
pembelajaran yang efektif, baik dari segi keadaan kelas maupun keadaan
siswa di dalam kelas. pengelolaan kelas yang dilakukan guru A
berdasarkan wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan:
“Dalam mengelola kelas saya berusaha menciptakan suasana
belajar yang nyaman, jika ada siswa yang ribut di saat proses
pembelajaran berlangsung saya tanya tentang pelajaran yang saya
jelaskan tetapi siswa tersebut diam karena belum terlalu memahami
materi yang sudah diajarkan.(Wawancara, tanggal 7 Desember
2019)
Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan kelas
dilakukan kedua guru Pendidikan Agama Islam

masih kurang baik

sehingga dapat dikatakan belum berkompetensi dalam hal ini, oleh karena
itu dalam upaya pengelolaan kelas yang baik, guru diharapkan untuk
meningkatkan kompetensi dan kerja kerasnya agar dapat menciptakan
kondisi kelas yang kondusif di dalam proses pembelajaran. Maka disadari
tugas seorang guru dalam mendidik dan membimbing siswa bukanlah

tugas yang mudah, oleh karena itu butuh perjuangan dan kerja keras bagi
guru untuk melakukan semua itu.
c.

Menilai Hasil Pembelajaran
Salah satu kriteria keprofesionalan seorang guru adalah

melaksanakan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Penilaian prestesi dan
hasil belajar siswa ini digunakan untuk kepentingan pengajaran serta
mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi pembahasan
yang diberikan ketika proses pembelajaran di kelas.
Dari hasil observasi penulis di lapangan mengenai penilaian yang
dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam, memang sudah terlaksana.
Namun setelah diadakannya evaluasi terhadap siswa di kelas. Guru
Pendidikan Agama Islam tidak melaksanakan perbaikan (remedial)
terhadap siswa yang memiliki nilai yang di bawah standar.
Hal ini juga sesuai dengan dengan hasil wawancara penulis
dengan guru A, sebagai berikut:
“Evaluasi terhadap hasil belajar siswa tetap dilaksanakan di
sekolah ini, namun kami tidak melaksanakan remedial terhadap
siswa yang mendapat nilai di bawah standar.”(Wawancara, tanggal
14 Desember 2019)
Berdasarkan observasi dan wawancara penulis di atas mengenai
penilaian hasil pembelajaran mengenai materi yang disampaikan memang
dilaksanakan, namun penilaian tersebut tidak diiringi dengan remedial
terhadap siswa yang dimiliki nilai di bawah standar. Dari segi metode yang
digunakan oleh guru di kelas yang diterapkannya adalah hanya
memberikan latihan kemudian nilai, namun tidak ada tindak lanjut dari
penilaian tersebut.
d.

Melakukan Pembimbingan dan Latihan
Kriteria

lain

dari

guru

profesional

adalah

melakukan

pembimbingan dan latihan. Dalam melaksanaknan hal ini seorang guru
berfungsi sebagai konselor bagi siswanya. Untuk itu seseorang guru mesti
mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, serta
menyelenggarakan administrasi sekolah maupun melakukan penelitian

tindakan kelas terhadap kendala dalam penerapan pembelajaran yang
dilaksanakan ketika proses pembelajaran untuk mencari solusinya.
Berkenaan dengan hal ini hasil observasi penulis terhadap guru
Pendidikan Agama Islam pada sekolah menegah pertama negeri 42
Kabupaten Tebo boleh dikatakan tidak melaksanakan bimbingan terhadap
siswa yang mempunyai masalah, baik itu masalah pembelajaran maupun
masalah mereka di rumah dengan orang tua mereka masing-masing.
Berdasarkan hasil observasi penulis di atas dapat dipahami bahwa
guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah menegah pertama negeri 42
kabupaten tebo belum bisa menjadi konselor yang baik bagi siswanya.
Padahal kegiatan bimbingan tersebut tersebut sangat diperlukan untuk
mengatasi permasalah dalam belejar. Dengan adanya bimbingan seorang
guru juga dapat menjalin kedekatan secara batin dengan siswa yang
efeknya membuat siswa menjadi senang belajar dengan kita sebagai
gurunya.
2.

Kendala-Kendala Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
Dalam penerapan suatu keahlian dalam satu profesi tentu ada

faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya. Mengenai kendala yang
dihadapi guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo adalah:
a.

Faktor Penghambat Dari Segi Waktu dan Non Waktu
Faktor penghambat dari segi waktu ini muncul karena kurangnya

waktu untuk belajar di sekolah menegah pertama negeri 42 kabupaten
tebo. Kemudian minimnya pemahaman anak didik tentang agama Islam
dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam, sehingga ini dapat menghambat
proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42
Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, sebagaimana
wawancara penulis dengan guru A:

“Terkadang kami sangat merasakan waktu untuk menyampaikan
materi sangat sedikit, bahkan tidak jarang libur-libur sekolah juga
menjadi penghambat untuk tercapainya tujuan pembelajaran
dengan sempurna. Namun, sebagai guru yang profesional
walaupun dengan jam pelajaran yang sedikit itu kita harus
menyesuaikan
supaya
siswa
bisa
memenuhi
target
pembelajaran.”(Wawancara, tanggal 4 Januari 2020)
Masalah waktu tidak kalah pentingnya dalam keberhasilan proses
belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Waktu untuk pelajaran Pendidikan
Agama Islam sangat sedikit sekali, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 3 hanya
3 jam, pelajaran satu kali pertemuan setiap Minggu. Hal ini menjadi
permasalahan di sekolah tersebut.
Sedangkan faktor dari segi non waktu yang bisa menghambat
dalam penerapan metode pengajaran Pendidikan Agama Islam adalah:
1.

Faktor Pendidik/guru
Berdasarkan observasi faktor penghambat dari sisi guru

khususnya guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar di Sekolah ini
tidak mau menerapkan sistem pembelajaran yang membuat siswa aktif.
Kemudian tidak memanfaatkan waktu yang ada dengan baik.
2.

Faktor anak didik
Anak didik adalah objek pendidikan, dia yang mempunyai tujuan.

Maka dari itu anak didik merupakan penentu sukses dan tidaknya suatu
pembelajaran di sekolah. Sebagaimana wawancara penulis dengan waka
kurikulum di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo sebagai berikut:
“faktor timbulnya penghambat anak didik di sekolah ini adalah
kurang disiplin anak didik terhadap waktu masuk. Sehingga waktu
masuk belajar banyak terbuang. Agar anak dapat memanfaatkan
waktu dengan baik, kami tidak bosan-bosannya memberikan
pemahaman betapa pentingnya pemanfaatan waktu dengan
baik.”(Wawancara, tanggal 6 Januari 2020)
3.

Sarana dan fasilitas

Berbicara masalah sarana dan fasilitas dalam proses kegiatan
belajar-mengajar memang merupakan salah satu faktor yang penting demi
berhasilnya suatu pengajaran. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang
memadai tentunya seorang guru sulit untuk menerapkan metode yang tepat
dan baru, khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
Masalah sarana dalam hal ini terutama pengadaan buku-buku
paket untu siswa dan buku panduan untuk guru belum begitu memadai di
Madrasah ini. Sedangkan buku merupakan sarana yang menunjang
kelancaran proses kegiatan mengajar di dalam kelas.

3.

Upaya Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Sekolah

Menegah Pertama Negeri 42 Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam mengenai kendala dalam meningkatkan hasil
belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam, ada
beberapa cara yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hal tersebut,
yaitu:
a.

Faktor pendidik, guru mengatasinya dengan cara mengikuti penataran
dan Sharing dengan orang yang lebih tahu.
Dalam mengatasi kekurangan mengenai pengetahuan guru

tentang perangkat mengajar, para guru mengatasinya dengan cara sering
bertanya pada rekan guru yang lebih tahu cara pembuatannya dan cara
pengaplikasiannya dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara penulis dengan Guru A, sebagai berikut:
“Dalam mengatasi kelemahan kami akan penggunaan perangkat
mengajar, kami sering menanyakan pembuatan perangkat mengajar
tersebut pada rekan sekolah lain yang tahu, namun untuk
pengaplikasiannya terkadang kami merasa enggan untuk benarbenar membuatnya, karena membuat report dan merasa terbebani
dengan pembuatan perangkat mengajar tersebut.”(Wawancara,
tanggal 7 Januari 2020)

Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Waka
Kurikulum, sebagai berikut:
“Sebenarnya masalah perangkat mengajar memang penting, jika
kami lihat dari apa yang dijelaskan oleh pengawas memberikan
arahan
kepada
kami
dan
mengajarkan
cara
pengaplikasiannya.”(Wawancara, tanggal 10 Januari 2020)
Dari hasil observasi penulis di lapangan memang penerapan
pembuatan perangkat mengajar ini tidak dilaksanakan oleh guru
Pendidikan Agama Islam ketika memberikan pelajaran pada siswa. Guru
hanya memberikan penjelasan akan apa yang ada pada buku saja. Dengan
demikian apa yang dijelaskan oleh pengawas dari Kementrian Agama
tidak mereka laksanakan dengan alasan yang beragam.
b.

Faktor disiplin anak didik, guru mengatasinya dengan memberikan
nasihat tentang disiplin waktu
Dalam mengatasi kendala disiplin anak didik tentang jam

pelajaran, para guru mengatasinya dengan memberikan arahan pada siswa
untuk menaati peraturan jam masuk dan pulang yang telah ditetapkan di
sekolah. Selain hal tersebut guru juga memberikan peringatan bagi siswa
yang telat masuk ke kelas. hal ini seperti yang diungkapkan oleh guru A:
“Jika ada murid saya yang terlambat pertama saya akan
menegurnya, kemudian diberi peringatan jika masih mengulangi,
kemudian jika masih mengulangi lagi maka saya akan memberikan
hukuman dengan menyuruh menghapal pelajaran atau membaca
surah-surah pendek.”(Wawancara, tanggal 13 Januari 2020)
Dari hasil observasi penulis di lapangan memang para siswa
sering diberi peringatan untuk masuk tepat waktu ke sekolah dan
mengikuti peraturan pada sekolah tersebut. Namun masih tetap saja ada
beberapa siswa laki-laki dan perempuan yang masih terlambat untuk
datang tepat waktu ke sekolah. Berbagai alasan ada yang merasa letih
sehabis mengaji semalam dan sebagainya.

c.

Alokasi waktu, guru mengatasinya dengan cara memberikan tugas
hafalan dan pekerjaan rumah (PR) pada siswa

Dalam mengatasi alokasi waktu yang sangat sedikit, guru
mengatasinya dengan cara memberikan materi pelajaran yang sifatnya
hafalan dan pekerjaan rumah (PR) untuk siswa hafalkan dan di kerjakan di
rumah dan di kumpulkan atau ditagih hafalan atau tugas pada pertemuan
berikutnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Guru A,
mengatakan:
“Karena terbatasnya waktu mengajar di kelas, saya mengatasinya
dengan memberikan tugas hafalan hadits-hadits nabi dan firman
allah, dan nanti siswa akan menyetorkan kembali di kelas pada
pertemuan selanjutnya di kelas.”(Wawancara, tanggal 15 Januari
2020)
d.

Sarana dan fasilitas yang kurang memadai, guru mengatasinya dengan
cara menggunakan fasilitas dan media yang tersedia saja.
Dalam mengatasi sarana dan fasilitas yang kurang memadai guru

mengatasi dengan cara menggunakan fasilitas yang tersedia saja dalam
memberikan pelajaran pada siswa. Hal ini sesuai dengan apa yang
dikatakan oleh Guru A, sebagai berikut:
“Ketika menjelaskan materi tentang perjuangan Rasul pada siswa,
kemudian saya menggunakan media pembelajaran dengan cara
menggunakan media gambar, card short, cerita-cerita bergambar
dan sebagainya.”(Wawancara, tanggal 17 Januari 2020)
Dari hasil observasi penulis memang guru mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam menggunakan sarana yang tersedia dalam
mengatasi kurangnya sarana dan fasilitas penunjang kegiatan proses
pembelajaran yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 42
Kabupaten Tebo. Hal ini dilakukan dengan cara melihat potensi sarana
yang cukup memadai untuk mengajarkan pada siswa berkaitan dengan
materi, seperti mengenai perjuangan Rasul di Mekkah dan Madinah, serta
siswa dapat menceritakan kembali kisah-kisah tersebut dengan baik dan
lacar.
Selain itu dalam mengatasi kendala kurangnya sarana dan fasilitas
buku paket belajar bagi siswa, guru Pendidikan Agama Islam
mengatasinya dengan cara memperlihatkan slide-slide yang berisikan

materi-materi yang diajarkan di kelas, sehingga siswa yang tidak
mempunyai buku bisa mencatat kembali materi yang disampaikan oleh
guru, dan target bisa tercapai dengan baik.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan di atas, maka
sebagai bab akhir dapat diambil beberapa pemahaman dan kesimpulan yaitu
sebagai berikut:
1. Kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah
Peratama Negeri 42 Kabupaten Tebo, yaitu mengenai profesional guru
dalam pengajaran serta pengaruhnya terhadap proses pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Peratama Negeri 42
meliputi 4 aspek di dalamnya terangkum 10 kriteria profesional guru:
merencanakan

pembelajaran,

pengelolaan

kelas,

Menilai

Hasil

Pembelajaran, Melakukan Pembimbingan Dan Latihan.
2. Kendala-kendala guru dalam meningkat hasil belajar paada pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Peratama Negeri 42
Kabupaten Tebo, yaitu Faktor Penghambat Dari Segi Waktu dan Non
Waktu, Faktor Pendidik/guru, Faktor anak didik, Sarana dan fasilitas.
3. Usaha-usaha yang dilakukan guru untuk dapat meningkatkan hasil belajar
siswa di Sekolah Menengah Peratama Negeri 42 Kabupaten Tebo,, yaitu: 1)
mengikuti penataran dan Sharing dengan orang yang lebih tahu, 2) dengan
memberikan nasihat tentang disiplin waktu, 3) memberikan tugas hafalan
pada siswa di rumah 4) menggunakan fasilitas dan media yang tersedia saja.

B. Saran-saran
Ada beberapa saran dan masukan penulis kepada semua pihak dalam
menulis skripsi ini di antaranya adalah sebagai berikut:
1.

Semua guru harus terus berusaha mendidik dan membina siswa untuk
menjadikan siswa yang kompeten dan berguna bagi Nusa dan Bangsa.

2.

Kepada semua guru dan yang ada dalam lingkungan Sekolah Menengah
Peratama Negeri 42 Kabupaten Tebo, jangan putus asa dan pantang
menyerah terus bersabar dengan kasih sayang dalam membimbing,

60

menasehati anak dan lebih meluangkan waktunya untuk mendengarkan
keluhan-keluhan anak. Dengan seperti itu mudah-mudahan akan
terciptalah anak-anak yang cerdas dan berakhlakul karimah.
3.

Mengingat pentingnya guru yang menangani masalah kompetensi ini
guru hendaknya bekerjasama dengan instansi terkait untuk menambah
pengetahuan, dan memberikan kesempatan kepada guru yang ada untuk
mengikuti pelatihan-pelatihan dalam mengajar agar persoalan-persoalan
anak dapat diatasi dengan baik.

C. Kata Penutup
Dengan mengucapkan kata Alhamdulillah dan memanjatkan rasa
puja dan puji syukur kepada ALLAH SWT., maka akhirnya penulis dapat
menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya
dengan harapan semua pihak dapat memberikan sumbangan dan saran-saran
demi kesempurnaan tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi kita
semua.

Jambi,

Maret 2020

Muhammad Sahru
TP. 161524
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