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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian relavan yang menyerupai judul yaitu: 

1. Penelitian dari Achmad Ridlo Tahun 2011 dengan judul, “Pengaruh 

Profesionalisme Guru Bahasa Arab Terhadap Prestasi Belajar Siswa di MTs 

Al Fithrah Surabaya”. Adapun persamaan skripsi penulis dengan penelitian 

terdahulu yaitu dalam metode pengumpulan data menggunakan observasi, 

angket, dan dokumentasi serta rumus korelasi product moment yang 

digunakan untuk  melakukan uji validitas terhadap item instrumen, adapun 

perbedaannya penelitian terdahulu mengguji semua pendidik di sekolah 

tersebut yang tidak sama dengan penelitian penulis yang mengkaji hanya 

pada guru kelas VII saja.  

2. Bobi Pranutrio Tahun 2017 dengan judul, “Pengaruh Profesionalisme Guru 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X IPS di 

Sekolah SMA N 22 Bandung”.
10

  Persamaan dari skripsi penenulis dengan 

penelitian terdahulu ialah menerapkan metode sampling yang bertujuan atau 

purposive sampling yang hanya meneliti guru yang mengajar di kelas X, 

sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu rumus yang 

digunakan untuk mencari reliabilitas adalah spearman brown teknik belah dua 

dan (split half).  

                                                             
10 Bobi Pranutrio, Pengaruh Profesionalisme Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Ekonomi Kelas X IPS di Sekolah Negeri SMA N 22 Bandung, diakses pada tanggal 21 

Februari 2019 dari http://fkip.unpas.ac.id/   

http://fkip.unpas.ac.id/
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3. Hj. Munawwarah Tahun 2012 dengan judul, “Pengaruh Profesionalisme Guru 

Terhadap Hasil Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangkajene 

Kabupaten Sidenreng Rappang”. Persamaan penelitian peneliti dengan 

penelitian terdahulu yaitu untuk format penelitiannya menggunakan survey 

dan metode penggumpulan data menggunakan observasi, kuesioner dan 

angket serta menerapkan rumus korelasi product moment, sedangkan ketidak 

samaannya ialah penelitian terdahulu mengkaji seluruh guru yang bertugas 

dan jenis penelitian menerapkan model ex post facto. 

4. Titin Nurhidayah Tahun 2015, berjudul  “Pengaruh Profesionalisme Guru 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Mamba’us Sholihin Blitar”.
11

  Persamaan 

penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu untuk format 

penelitiannya menggunakan survey dan metode penggumpulan data 

menggunakan observasi, kuesioner dan angket serta memakai rumus korelasi 

product moment, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu 

meneliti semua siswa yang ada di sekolah tersebut dan teknik pengambilan 

sample menggunakan random sampling. 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Titin Nurhidayah, Pengaruh Profesionalisme Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Matematika di Sekolah Menengah Pertama SMP Mamba’us Sholihin Blitar, diakses 

pada tanggal 21 Februari 2019 dari http://repo.iain-tilungagung.ac.id/id/eprint/2376. 

http://repo.iain-tilungagung.ac.id/id/eprint/2376
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B. Kerangka Teori 

1. Pengertian Profesionalisme Guru 

a. Definisi Profesional 

Menurut Danin secara istilah bermula dari bahasa Iggris ialah Profession, 

yakni membenarkan terdapatnya kesanggupan atau keahlian dalam mengerjakan 

suatu kegiatan. Sedangkan secara bahasa ialah tugas yang mewajibkan bagi 

pengajar untuk berpendidikan tiggi ditekankan pada wawasan yang luas. Potensi 

tersebut dikerjakan dengan sepenuh hati, bukan sebagi pengisi waktu kosong.
12

 

Profesionalisme ialah kemampuan seseorang yang didapatkan dari berbagai 

macam kegiatan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, agar wawasan 

seseorang luas dalam melaksanakan praktik pekerjaannya, memahami kemampuan 

yang dipunya, mencintai pekerjaannya, juga memiliki prilaku baik, untuk mencari 

jalan keluar dari permasalahan yang ada serta membantu orang lain.
13

 

Berdasarkan penjabaran para ahli dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh profesi 

atau pekerjaan dapat dikatakan profesional. Oleh sebab itu, di dalam tugas profesional itu 

terdapat beberapa syarat dan ciri-ciri tertentu salah satunya harus memiliki kompetensi. 

 

b. Definisi Guru 

Pendidik pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti seseorang yang 

mempunyai mata pencahariannya. Kemudian guru menurut Zahira Idris dan 

Lisma ialah orang yang cukup umur dengan memberkan arahan pada murid-

murid untuk pertumbuhan fisiologis dan psikologisnya menjadi baik, 

                                                             
12 Op. Cit, hal. 16. 
13 Muhlison, “Guru Profesional (Sebuah Karakteristik Guru Ideal dalam Pendidikan Islam)”, 

Darul Ilmi, Vol. 02, No. 02 (Juli 2014), 93. 
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melaksanakan kewajibannya sebagai manusia, makhluk indivdu yang mandiri, 

serta bersosialisasi.
14

 

Pengajar adalah unsur utama pada sebuah lembaga pendidkan.kegiatan 

belajar murid sangat berpengaruh pada cara mereka memperlakukan guru. Prilaku 

pendidik yang baik seperti perduli, akrab dengan murid, diyakini bisa memberikan 

rasa senang sehingga murid lebih termotivasi dalam belahjar dan dapat 

mempengaruhi prestasi siswa.
15

 

Dapat disimpulkan bahwa tombak utama dalam lembaga pendidikan di 

setiap sekolah ialah peran seorang pendidik yang mempunyai keahlian di dalam 

kinerjanya. Oleh sebab itu, dibutuhkan karakter pendidik yang berpotensi tinggi, 

memiliki targer dalam belajar, berpengalaman dan beredikasi tinggi yang dapat 

membimbing murid dalam menggapai hasil belajar yang baik. Salah satu 

keberhasilan dari seorang guru di dalam lembaga pendidikan ditentukan oleh 

keberhasilan murid-muridnya dalam prestasi belajar siswa. 

 

c. Definisi Profesionalisme Guru 

Ialah kedudukan, petunjuk, nilai, tujun serta kapasitas dari kealhlian seseorang yang 

memegang peranan dalam bidang pendidikan yang meliputi tugas seseorang dalam mata 

pencarihan. Sedangkan guru profesional adalah pendidik yang mempunyai kriteria 

khusus dalam melaksanakan tugas pembelajran. Yang berkaitan dengan wawasan, 

prilaku dalam beljar baik dari segi pribadi, sosial, dan akademiks.
16

 

                                                             
14 M. Shabir U, “kedudukan Guru sebagai Pendidik: (Tugas dan Tanggung Jawab, hak dan 

kewajiban, dan Kompetensi Guru)”, Auladuna, Vol. 2 No. 2 (Desember 2015), 223 
15 Fathurrohman dan Aa Suryana.  Guru Profesional, (Bandung : 2012), 117. 
16

 Op. Cit, hal. 46. 
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Demikian pula pendapat terdapat dalam hadits, guru profesional ialah pendidik 

yang mempunyai keahlihan khusus, tidak hanya ahli tetapi juga dapat mengerjakannya 

dengan baik dan benar. Hadits Rasulullah SAW menyatakan yang artinya : “Apabila 

sesuatu pekerjaan tidak diberikan kepada ahlinya, lihatlah kehancuran”.
17

 

 

2. Pengertian Kompetensi Guru  

a. Pengertian Kompetensi 

Kompetensi ialah gabungan dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman. 

Kompetensi yakni suatu potensi yang ada pada jiwa seseorang. Berdasarkan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia kompetensi ialah : 1) Kewenangan dalam menetapkan 

keputusan, 2) Kemampuan menguasai. Sementara Johnson menyatakan kompetensi 

yaitu prilaku dengan meyakini bahwa bisa menggapai hasil yang diharapkan. Maka 

kompetensi bisa ditujukkan dari prilaku seseorang dalam bekerja yang bisa diyakini 

untuk mencapai tujuan. Sehingga dapat disimpulkan, kompetensi ialah serangkaian 

keahlihan standar yang dibimbing untuk melakukan tugas pokok secara sempurna.
18

 

Kompetensi ialah serangkaian pemahaman, kepandaean, serta sikapyang 

wajib dipunya, dihayati, dipahami, dan dikuasai oleh pendidik dalam bertugas  

(UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen pasal 1 butir 10). Kompetensi Inti Guru 

SD meliputi: kemampuan pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan 

kompetensi profesional yang didpatkan dari pendidikan (Permendiknas No. 

16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru).
19

 

                                                             
17 Op. Cit, hal. 2 
18 Feralys Novauli M, “kompetensi Guru dalam Peningkatan Prestasi Belajar pada SMP 

Negeri dalam Kota Banda Aceh”, Administrasi Pendidikan Pascasarjana Uniersitas Syiah  Kuala, 

Vol. 3 No. 1, (Februari 2015), 48 
19 Sri Judiani, “Kreativitas dan Kompetensi Guru Sekolah Dasar”, Pendidikan dan 

Kebudayaan, Vol. 17 No. 1, (Januari 2011), 58. 
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b. Pengertian Kompetensi Guru  

Yakni pemhaman terhadap tugas dalam mendidik, keahlihan, serta prilaku 

yang dibutuhkan guna menghasilkan keberhasilan dalam pembelajran. Oelh sebab 

itu, kemampuan guru tidak hanya diukur dari wawasannya yang luas dalam 

belajar, akan tetapi juga dari prilaku dalam mendidik. Menurut Cogan Sagala 

kompetensi guru ialah: 

1) Keahlian dalam mendeteksi dan mendekatkan diri pada problem-problem 

masyarakat. 

2) Potensi untuk saling menolong dan bertanggungjawab atas sesuatu 

berdasarkan tugasnya. 

3) Keahlian dalam meneliti sesuatu. 

4) Selalu berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki berdasarkan 

perkembangan jaman. 

Macam-macam kompetensi yang berhubungan dengan kompetensi guru. 

Menurut Usman ada beberapa kompetensi yang wajib dikuasi oleh pendidik, 

diantaranya: 

a. Menguasai Landasan Kependidikan: 

1) Mengerti untuk meraih sasaran pembelajaran 

2) Mengetahui peran sekolah serta orang lain 

3) Mengetahui faktor-faktor psikologis pendidikan. 

b. Memahami Materi ajar: 

1) Mengendalikan materi ajar berdasarkan kurikulum 

2) Mengatasi aspek penghayaan 



14 
 

 
 

c. Menata prosadur Pembelajaran: 

1) Menentukan sasaran pendidikan 

2) Memastikan serta menumbuhkan arah pembelajaran 

3) Menetapkan dan menumbuhkan prosedur belajar 

4) Menetapkan serta memanfaatkan teknologi 

5) Menentukan dan memakai alat belajar 

d. Melakukan Program Pembelajaran 

1) Menghasilkan istruksi pembelajaran bertujuan. 

2) Mengelola kelas 

3) Mengatur hubungan belajar 

e. Mengevaluasi Hasil dan kegiatan Pembelajaran 

1) Mengukur pemahaman murid untuk mengevaluasi 

2) Mengukur kegiatan belajar yang sudah dilakukan 

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas, standar 

kompetensi guru meliputi empat bagian yakni: (1) Penyelenggaraan 

pembelajaran, (2) peningkatan kemampuan, (3) wawasan yang lua, (4) 

prilaku diri. Dari segi kelengkapan standar kompetensi guru terdiri dari tujuh 

aspek, ialah: (1) pembentukan konsep pembelajaran, (2) Penerapan hubungan 

belajar mengajar, (3) pengukuran prestasi belajar murid, (4) implementasi 

dari hasil penelitian prestasi murid, (5) Pengembangan profesi, (6) 

Pemahaman wawasan pendidikan, (7) Penguasaan bahan kajian akademik.
20

 

 

                                                             
20

 Ibid., hal. 56 
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c.  Aspek-Aspek Kompetensi Guru Profesional 

Berdasarkan UUGD No. 14/2005 pasal 10 ayat 1 dan PP No. 19/2005 pasal 

28 ayat 3, pendidik diharuskan mempunyai keahlihan yang mencakup kopetensi 

pedagogik, sosial, serta profesional yang didapatkan dari pendidikan profesi. Pada 

kondisi prosedur tersebut, kompetensi guru dapat dijelaskan sebgai kesatuan 

pengetahuan, kemahiran serta prilaku yang dibuktikan dengan tindakan yang 

dapat dipertanggungjawabkan.
21

 

Pendidik professional bukan hanya menguasai satu kompetensi saja 

melainkan harus memiliki keempat kemampuan khusus sebagaimana yang 

diamatkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen: 

1) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah keahlihan untuk mengatur pembelajaran yang 

berkaitan dengan wawasan maka mempunyai kemampuan secara akademk dan 

intelktual. Berdasarkan komponen menyelenggarakan pembelajaran, maka 

pendidik wajib mempunyai keserasian antara bidang keilmuan dengan subjek 

yang diajarkan. Pengajar mempunyai keahlihan serta pengertian terhadap latar 

belakang pribadi anak, dan bisa mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada 

murid dan memberikan jalan keluar yang tepat. 

Dalam kompetensi pedagogik guru dituntut untuk memiliki karakteristik 

yang sempurna yang dapat di amati dari segi kepintaran mencakup aspek: 

(1) Logika adalah kemampuan memahami yang meliputi kapasitas kecerdasan 

terdahap enam macam unsur ialah: pengetahuan (potensi mengulangi bahan yang 

                                                             
21

Op. Cit, 100 
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sudah dipelajari), memahami (kapasitas mengetahui arti sesuatu), menerapkan 

(keahlian memanfaatkan sesuatu yang telah dipelajari), analisis (keahlian 

menguraikan sesuatu menjadi pecahan-pecahan sehingga sistem organisasi dapat 

dimengerti), sintesis (kemampuan menyatukan unsur-unsur menjadi kesatuan 

yang berarti), penilaian (memberikan nilai terhadap sesuatu). 

(2) Sikap untuk peningkatan afEktif meliputi kealiaan emosi ialah, ingatan 

(keahlian dalam mempertunjukkan seseuatu), keterlibatan (kealianuntuk 

berkontribusi pada sesuatu), peresapan (mampu untuk menerima hasil), 

pengkatagorian nilai (potensi untuk mempunyai struktur nilai pada diri), 

serta prilaku diri (kemampuan mempunyai gaya hidup yang prosedurnya 

dibentuk dalam dirinya sehingga bisa mengawasi tinkah lakunya).
22

 

2) Kompetensi Kepribadian 

Menurut Kunandar, kompetensi kepribadian adalah serangkaian tindakan 

seseorang yang berhubungan dengan kemampuannya untuk menjadi pribadi yang 

baik dan mandiri. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kompetensi guru dapat 

dibagi menjadi:  

a. Mempunyai pribadi yang baik sesuai dengan norma hukum, agama, dan 

sosial. 

b. Mempunyai karakter yang dewasa dilihat dari etos kerja. 

c. Memiliki prilaku yang arif, dibuktikan dengan tindakan yang bermanfaat 

dalam bekerja.  

                                                             
22

 Op., Cit, hal 49-50 
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d. Mempunyai karakter yang berwibawa dengan memberikan dampak dalam 

belajar serta di segani. 

e. Memiliki akhlak mulia dan menjadi contoh dengan memperlihatkan nilai 

religious. 

Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan bahwa, menjadi pendidik harus 

mengerti, memahami dan mengerjakan sesuatu berdasarkan pada norma religious, 

hukum, dan kebudayaan nasional Indonesia. Serta pendidik tidak membedakan 

murid berdasarkan unsur-unsur yang lain. 

Untuk menjadi guru diwajibkan memiliki etika yang baik dalam 

menjalankan perannya. Beberapa aspek yang digolongkan dalam kompetensi 

kepribadian, ialah: 

a) Mempunyai wawasan yang luas dengan selalu belajar dan menggali informasi 

melalui buku, internet, musium, dan berpartisipasi dalam kegiatan seminar. 

b) Memiliki kemampuan berbicara dengan menggunakan kata-kata yang tepat. 

c) Memperhatikan kesehatan tubuh dengan berolahraga. 

d) Mempunyai kepintaran yang tidak diukur dari tinggi rendahnya pendidikan. 

e) Berpakaian elegan, bersih, rapi, dan tidak mencolok. 

f) Memiliki kesabaran yang besar, tidak cepat emosi, dan tidak mencurigai 

orang lain dalam hal buruk.
23

 

 

 

 

                                                             
23

 Ibid., hal 50-51 
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3) Kompetensi Sosial 

adalah keahlian pendidik dalam berinteraksi dengan orang lain yang meliputi: 

a. Keahlian guru dalam berinteraksi bersama rekan sejawat. 

b. Potensi guru berbicara dengan pemimpin 

c. Kepandaian guru berbicara dengan wali siswa. 

Dasar dari kompetensi sosial adalah terletak pada komunikasi yang bersifat 

afektif yang dapat memberikan dampak pada masyarakat. Berbentuk harapan-

harapan baik secara langsung atau tidak yang menjadi bagian integral dari proses 

perubahan. 

Menurut heryawan, aspek sosial dibagi menjadi beberapa macam 

diantaranya: 

(1) Aspek kognitif, ialah kegiatan dalam berpikir yang berbentuk tentang 

pengolahan, pengalaman, dan keyakinan terhadap individu atau kelompok 

tertentu. 

(2) Aspek afektif, yang berbentuk emosi contohnya ketakutan, dengki, dan 

lainnya yang diperlihatkan pada orang tertentu. 

(3) Aspek kognitif, contohnya suka menolong, tidak melibatkan diri dan 

sebagainya. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 

tentang Standar Kompetensi Guru mencakup kompetensi inti guru yaitu: 

a) Berprilaku adil tidak memandang dari jenis, religious, ras, kondisi fisik, serta 

status ekonomi. 

b) Menjalin ikatan yang baik dengan teman, wali murid, serta masyarakat. 
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c) Dapat menyesuaikan diri di wilayah mengabdi yang mempunyai bermacam-

macam budaya. 

 

(4) Kompetensi Profesional 

Ialah keahlian pendidik pada penguasaan bahan ajar secara mendalam. Hasil 

belajar smurid bukan hanya dipastikan dengan metode, prosudur, dan 

kurikulumnya melainkan dari pendidik yang mengajar mereka. Pendidik yang 

pandai akan memberikan pengaruh kepada hasil belajar secara optimal. 

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kompetensi Guru yang mencakup kompetensi guru yaitu: 

a. Manguasai bahan pembelajaran  

b. Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang 

ditempuh. 

c. Memajukan bahan pembelajaran yang ditmpu secara kreatif 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan refleksi 

e. Mengelola teknologi.
24

 

 

3. Cirir-Ciri Guru Profesional 

Menurut Suhendar, pendidik wajib mempunyai keahlihan tertentu berdasarkn 

kode keprofesian. Jika tidak memiliki potensi menjadi pendidik maka belum bisa 

dinyatakan sebagi guru. Maka dari itu tidak semua orang dapat menjadi pengajar, 

apa lagi guru profesional. Ada sepuluh ciri-ciri guru profesional, yaitu: 

                                                             
24

 Ibid., hal. 51-52 
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a. Memiliki energi tiap saat untuk siswanya. 

b. Mempunyai arah yng jelas untuk pelajaran.  

c. Punya kualitas kedipsiplinan yang afektif.  

d. Memiliki keahlihan menajemen kelas yang baik.  

e. Dapat berinteraksi dengan baik pada wali murid.  

f. Mempunyai tujuan yang tinggi pada muridnya.  

g. Menguasai prosedur belajar  

h. Pemahaman tentang sasaraan yang diajarkan.  

i. Bisa memberikan yang sempurna bagi murid dalam belajar.  

j. Memiliki ikatan yang kuat dengan murid.
25

 

Ciri-ciri guru profesional antara lain : 

1) Guru memiliki tujuan terhadap murid dalam belajar. 

2) Pendidik memahami secara rinci bahan ajar yang diajarkannya serta dengan 

caranya. 

3) Pengajar berkewajuban untuk mengawasi hasil belajar murid drngan teknik 

evaluasi, cara mengamati sikap murid serta tes belajar siswa. 

4) Guru dapat berpikir secara rinci pada apa yang dikerjakannya serta belajar 

dari masa lalu. 

5) Guru seyogyanya ialah bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan 

profesinya, contohnya kalau di Indonesia, PGRI dan organisasi profesi 

lainnya.
26

 

                                                             
25 Suhendar, Ciri-ciri Guru Profesional, diakses pada tanggal 03 Maret 2019 dari 

http://id.scribd.com/doc/41979484/Ciri-ciri-Guru-Profesional.html 
26

 Op., cit, 74 
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Dari penjabaran peneliti tersebut merangkum bahwa salah satu ciri-ciri guru 

profesional ialah memiliki kemampuan khusus atau keahlian yang tinggi di dalam 

bidang pendidikkkannya. Sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar bagi 

siswa dalam belajar. 

 

4. Prestasi Belajar 

a. Pengertian  

Prestasi ialah hasil akhir yang diperoleh murid melalui kegiatan 

belajaran. Yang dinilai dari prilaku murid dalam bentuk skor angka. Menurut 

Anni, Prestasi belajar ialah pergantian sikap murid yang terjadi setelah 

melaksanakan kegiatan belajar. Sedangkan menurut Tu’u adalah pemahaman atau 

kemampuan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, biasanya ditunjukkan dengan 

nilai berupa angka dihasilkan dari tes yang diberikan oleh guru. Hasil yang diperoleh 

siswa tersebut melalui proses kegiatan belajar mengajar yang dituangkan dalam 

rapor. Sehingga dapat disimpulkan prestasi belajar merupakan serangkaian proses 

belajar yang dilalui oleh siswa untuk mendapatkan hasil yang berupa nilai yang 

diberikan oleh guru.
27

  

Sehingga dapat disimpulkan prestasi belajar merupakan serangkaian proses 

belajar yang dilalui oleh siswa untuk mendapatkan hasil yang berupa nilai yang 

diberikan oleh guru.  

 

 

                                                             
27 Zuhaira Laily, Pengaruh Motiasi Belajar dan Kedisiplinan Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar pada Mata Pelajaran Akutansi Siswa Kelas XI IPS SMA N 3 Pati Tahun Pelajaran 

2013/2014, diakses pada tanggal 03 Maret 2019 dari http;//journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj.  
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b. Aspek-aspek Prestasi Belajar 

Syah mengatakan, Hasil sebuah prestasi dari belajar tentunya memiliki aspek 

yang bisa menjadi indikator terhadap pencapaian dalam belajar. Aspek-aspek tersebut 

setidaknya ada tiga (3) aspek prestasi belajara yang ketiganya dapat dikaji dalam 

berbagai literasi. Perolehan hasil pada katagori ini ialah yang tertinggi dalam ranah 

(domain) kognitif, maka membutuhkan metode hasil belajar yang lebih tinggi dari 

tingkatan sebelumnya (pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sentesis).  

1) Aspek kognitif.  

Aspek kognitif sebagai indikator dalam pencapaian sebuah prestasi. 

Bahwa untuk mengukur prestasi siswa bidang kognitif ini bisa diukur 

dengan cara lain yakni tes tulis atau lisan. Aspek kognitif dapat 

dikelompokkan menjadi (enam) tingkatan yaitu: 

a) Pengetahuan, menekankan murid untuk mengulangi kembali 

materi yang telah dipelajari. 

b) Pemahaman, tujuannya untuk mengukur sejauh mana siswa dapat 

merangkum informasi dengan bahasanya sendiri.  

c) Penerapan, kemampuan dalam menyelesaikan masalah. 

d) Analisis, potensi siswa dalam meyaring berbagai macam aspek-

aspek yang memberikan dampak positif atau negatif.   

e) Sintesis, keahlian seseorang untuk memadukan komponen-

komponen menjadi inovasi yang baru.  

f) Evaluasi, kemampuan siswa untuk memilih produk-produk atau 

gagasan dengan standar tertentu.  
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2) Aspek Efektiv 

Aspek afektif ialah ranah berfikir yang meliputi watak perilaku contohnya 

emosional, minat, prilaku, atau nilai. Harun Rasyid dan Mansur 

mengatakan “ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. 

Seseorang yang tak mempunyai minat pada pelajaran tertentu maka susah 

untuk menggapai kesuksesan studi secara optimal. Namun orang berminat 

dalam suatu mata pelajaran diharapkan akan mencapai hasil pembelajaran 

yang optimal. 

3) Aspek Psikomotorik 

Psikomotorik merupakan aspek yang berhubungan dengan olah gerak 

seperti yang berhubungan dengan otot-otot syaraf misalnya lari, 

melangkah, menggambar, berbicara, membongkar peralatan atau 

memasang peralatan dan lain sebagainya. Harun Rasyid dan Mansur 

mengatakan “Gerakan dasar adalah gerakan yang mengarah pada 

keterampilan komplek yang khusus. Murid yang sudah meraih keahlihan 

pada bagian ini akan sanggup melaksanakan tugas dalam bentuk bentuk 

keterampilan sesuai dengan standar atau kriteria”.
28

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Berbagai macam faktor-faktor yang menyebabkan prestasi belajar siswa, 

menurut Mulyasa ialah kecerdasan yang menjadi dasar potensial terhadap 

hasil belajar kemudian minat terhadap mata pelajaran tertentu. Serta 

                                                             
28 Ahmad Syafi’i, Tri Marfiyanto, Siti Kholidatur Rodiyah, “Studi Tentang Prestasi Belajar 

Siswa dalam Berbagai Aspek dan Faktor yang Mempengaruhi” Komunikasi Pendidikan, Vol.2 

No.2,(Juli 2018), 118-120 
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dipengaruhi oleh waktu karena kemungkinan yang dipunya oleh setiap orang 

beda jadi berpengaruh terhadap kemampuan murid.
29

 

Slameto dan Suryabrata mengatakan, faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar dapat dikelompokkan atas: 

1) Faktor Internal 

Ialah mempengaruhi dalam diri seseorang. Yang meliputi kondisi 

fisiologis dan psikologis. 

a) Kondisi Fisiologis secara Umum 

Keadaan fidiologis ini sangat berdampak pada hasil belajar murid. 

Disebabkan murid yang mempunyai kondisin sehat jasmaninya akan 

berbeda dengan orang yang cacat atau mempunyai keadaan yang 

lemah. 

b) Kondisi Psikologis 

Faktor psikologis merupakan aspek yang paling utama yang dapat 

mempengaruhi. Maka dari itu minat, motiasi, bakat, dan kecerdasan 

adalah hal yang dapat mempengaruhi. 

c) Kondisi Panca Indra 

Kondisi ini sangat penting bagi seseorang karena dalam belajar seseorang 

meerapkan penglihatan dan pendengaran, baik dari membaca, melihat 

gambar, mendengarkan keterangan guru dan lain lain. 

d) Intelegensi 

Ialah keahlihan seseorang dalam menyelesikan masalah. 

                                                             
29

 Ibid., hal. 53. 
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e) Bakat  

Yaitu keahlihan yang terlihat dalam suatu bidang contohnya 

seseorang pintar pada pelajaran matematika. Bakat dapat 

berkembang dengan belajar namun akan menghilang jika tidak di 

asa. 

f) Motivasi  

Motivasi adalah aspek terpenting dalam mempengaruhi hasil belajar. 

karena menimbulkan gairah belajar dalam diri seseorang. Sehingga 

orang yang mempunyai motivasi tinggi akan semangat belajar. 

2) Faktor Eksternal 

Djmara mengatakan, faktor eksternal ialah mempengaruhi seseorang 

terdapat dari luar diri. Contohnya seperti lingkungan soasial dan 

lingkungan yang lain. 

a) Faktor Lingkungan  

1) Lingkungan Alami 

Alam bisa menyebabkan kegiatan dan hasil belajar. Belajar dalam 

keadaan suhu segar akan bersemangat dibandingkan pada keadaan 

panas. 

2) Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial berpengaruh dalam belajar. Contohnya seperti 

orang tua, teman, dan guru. Terutama guru sangat memiliki 

pengaruh yang besar bagi seseorang karena pada zaman sekarang 

murid banyak menghabiskan waktu mereka di sekolah.  

 



26 
 

 
 

b) Faktor Instrumental 

Faktor ini sengaja diracang agar dapat membantu seseorang dalam 

belajar, seperti: 

1. Perangkat keras, contohnya bagunan, alat-alat belajar serta lain-

lainnya. 

2. Perangkat lunak/soft ware contoh kurikum, struktur, dan 

panduan belajar lainnya.
30

 

 

                                                             
30 Hasminah Mustamin, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar”, 

Matematika dan Pembelajaran (MAPAN), Vol. 1 No. 1 (Desember 2013), 154-156. 


