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BAB II 

 LANDASAN TEORI  

A. Pengertian Kompetensi Profesional Guru Agama Islam 

Kompetensi secara etimologi berarti "kecakapan atau kemampuan".
1
 

Sedangkan secara terminology kompetensi berarti pengetahuan, keterampilan dan 

nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 

Kebiasaan berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus menerus 

memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu".
2
 

Definisi lain menyatakan bahwa kompetensi adalah "pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi 

bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya".
3
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

adalah adanya kecakapan, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki oleh seorang pendidik, pengajar, pembimbing peserta didik dalam proses 

belajar mengajar. 

Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, dan akademis. Dengan kata lain, 

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus 

                                                           
1
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dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya 

sebagai guru dengan kemampuan maksimal. 

Adapun yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dari pengertian tersebut 

kompetensi professional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional 

pendidikan. 

Guru dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi 

afektif, kognitif, maupun psikomotorik.
4
 

Profesional menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau 

kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya, profesional bukan sekadar 

pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, 

pengembangan profesional lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki 

keterampilan yang tinggi tetapi memiliki tingkah laku yang dipersyaratkan. 

Guru agama Islam adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Secara umum, kompetensi profesional seorang guru agama Islam dapat 

terlihat dari faktor luar. Akan tetapi, hal tersebut belum mencerminkan seberapa 

                                                           
4
 Muhamad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional, ( Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2008) 
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baik potensi yang dimiliki guru agama Islam sebagai tenaga pendidik. Guru 

agama Islam yang profesional akan selalu tampil maksimal dalam setiap 

pelaksanaan profesinya.  

Guru agama Islam diharapkan mampu menggunakan alat-alat yang dapat 

disediakan oleh sekolah, dan memilih sumber belajar yang sesuai dengan tuntutan 

materi pelajaran yang akan disampaikan. 

B. Karakteristik Kompetensi Profesional Guru 

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang, seperti yang 

dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan 

menyampaikannya kepada siswa sudah cukup, hal ini belumlah dapat dikategori sebagai 

guru yang memiliki pekerjaan profesional, karena guruyang profesional, mereka 

harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai 

pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya. 

Menurut Dedi Supriadi karakteristik guru profesional harus 

memiliki persyaratan, yang meliputi : 

1) Mempunyai komitmen pada proses belajar siswa, 

2) Menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara 

mengajarkannya, 

3) Mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari 

pengalamannya, dan  

4) Merupakan bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesinya yang 

memungkinkan mereka untuk selalu meningkatkan 

profesionalitasnya.
5
 

 

 

                                                           
5
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Kunandar mengemukakan bahwa suatu pekerjaan professional 

memerlukan persyaratan khusus, yaitu : 

1)  Menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori 

 ilmu pengetahuan yang mendalam, 

2) Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai 

dengan bidang profesinya; 

3) Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; 

4) Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari 

pekerjaan yang dilaksanakannya; dan 

5) Memungkinkan perkembangan sejalan dengandinamika 

kehidupan. 

Menurut Surya dalam buku yang ditulis oleh Kunandar, guru yang profesional 

akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan 

keahlian baik dalam materi maupun dalam metode. Selain itu, juga ditunjukkan 

melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru 

yang profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab 

sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan 

agamanya. Guru professional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, 

intelektual, moral, dan spiritual.
6
 

C. Aspek-Aspek Kompetensi Guru Profesional 

Dalam pembahasan profesionalisme guru ini, selain membahas mengenai 

pengertian profesionalisme guru, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

                                                           
6
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mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. 

Karena seorang guru yang profesional tentunya harus memiliki kompetensi 

profesional. Dalam buku yang ditulis oleh E. Mulyasa, Kompetensi yang harus 

dimiliki seorang guru itu mencakup empat aspek sebagai berikut : 

a) Kompetensi Pedagogik. 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemapuan 

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.
7
 

b) Kompetensi Kepribadian. 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia.
8
  

c) Kompetensi Profesional 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

                                                           
7
 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (PT. Remaja Rosda Karya: 

Bandung, 2008), Cet. Ke-3, h.75. 
8
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yang memungkinkan membimbing pesrta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
9
 

d) Kompetensi Sosial. 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi social 

adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik sesama 

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

masyarakat sekitar.
10

  

Alisuf Sabri dalam jurnal Mimbar Agama dan Budaya mengutip 

pernyataan Mitzel yang mengemukakan bahwa seorang guru dikatakan 

efektif dalam mengajar apabila ia memiliki potensi atau kemampuan untuk 

mendatangkan hasil belajar pada murid-muridnya. Untuk mengatur efektif 

tidaknya seorang guru, Mitzel menganjurkan cara penilaian dengan 3 

kriteria, yaitu: presage, process dan product. Dengan demikian seorang 

guru dapat dikatakan sebagai guru yang effektif apabila ia dari segi : 

presage, ia memiliki “personality attributes” dan “teacher knowledge” 

yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan mengajar yang mampu 

                                                           
9
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mendatangkan hasil belajar kepada murid. Dari segi process, ia mampu 

menjalankan (mengelola dan melaksanakan) kegiatan belajar-mengajar 

yang dapat mendatangkan hasil belajar kepada murid. Dari segi product ia 

dapat mendatangkan hasil belajar yang dikehendaki oleh masing-masing 

muridnya.  

Dengan penjelasan di atas berarti latar belakang pendidikan atau 

ijazah sekolah guru yang dijadikan standar unsur presage, sedangkan 

ijazah selain pendidikan guru berarti nilainya di bawah standar. 

Berdasarkan pemahaman dari uraian-uraian di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa mutu guru dapat diramalkan dengan tiga kriteria yaitu : 

presage, process dan product yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 

a) Kriteria presage (tanda-tanda kemampuan profesi  keguruan) 

yang terdiri dari unsur sebagai berikut : 

1. Latar belakang pre-service dan in-service guru. 

2. Pengalaman mengajar guru. 

3. Penguasaan pengetahuan keguruan. 

4. Pengabdian guru dalam mengajar. 

 

b) Kriteria process (kemampuan guru dalam mengelola dan 

melaksanakan proses belajar mengajar) terdiri dari : 

1. Kemampuan guru dalam merumuskan Rancangan Proses 

Pembelajaran (RPP). 
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2. Kemampuan guru dalam melaksanakan (praktik) mengajar 

di dalam kelas. 

3. Kemampuan guru dalam mengelola kelas. 

c) Kriteria product (hasil belajar yang dicapai murid-murid) yang 

terdiri dari hasil-hasil belajar murid dari bidang studi yang 

diajarkan oleh guru tersebut. 

Dalam prakteknya meramalkan mutu seorang guru di 

sekolah atau di madrasah tentunya harus didasarkan 

kepada effektifitas mengajar guru tersebut sesuai dengan 

tuntutan kurikulum sekarang yang berlaku, dimana guru 

dituntut kemampuannya untuk merumuskan dan 

mengintegrasikan tujuan, bahan, metode, media dan 

evaluasi pengajaran secara tepat dalam mendisain dan 

mengelola proses belajar mengajar, disamping itu guru 

juga harus mampu melaksanakan atau membimbing 

terjadinya kualitas proses belajar yang akan dialami oleh 

murid-muridnya.
11

 

Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Martinis Yamin, secara 

konseptual, unjuk kerja guru menurut Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Johnson mencakup tiga aspek, yaitu; (a) kemampuan 

                                                           
11

 Alisuf Sabri, Mimbar Agama dan Budaya, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian 

Pada Masyarakat IAIN, 1992), cet., ke-1, hlm. 16-18. 
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profesional, (b) kemampuan sosial, dan (c) kemampuan personal (pribadi). 

Kemudian ketiga aspek ini dijabarkan menjadi : 

a) Kemampuan profesional mencakup : 

1. Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan 

bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar 

keilmuan dari bahan yang diajarkannya itu. 

Materi Pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam 

proses pembelajaran. Ada dua persoalan dalam penguasaan materi 

pelajaran yakni penguasaan materi pelajaran pokok dan materi pelajaran 

pelengkap.Materi pelajaran pokok adalahmateri pelajaran yang 

menyangkut bidang studi yang dipegang oleh guru sesuai dengan 

profesinya (disiplin ilmunya).Sedangkan materi pelajaran pelengkap atau 

petunjang adalah materi pelajaran yang dapat membuka wawasan seorang 

guru agar dalam membelajarkan dapat menunjang penyampaian materi 

pelajaran pokok. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan materi 

pelajaran yaitu : 

a. Materi pelajaran hendaknya sesuai dengan/menunjang tercapainya 

tujuan pembelajaran 

b.  Materi pelajaran hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan dan 

perkembangan siswa secara umumnya 

c. Materi pelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematik dan 

berkesinambungan. 
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Materi pelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat 

factual maupun konseptual (Ibrahim dan Nana Syaodih 

2003)
12

. 

2. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan 

kependidikan dan keguruan. 

Guru adalah tenaga profesional, sehingga tidaklah cukup apabila guru 

hanya menguasai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya, tetapi juga harus memahami berbagai landasan dalam 

dunia pendidikan. Landasan tersebut sangatlah penting mengingat tugas 

guru adalah memberi bekal pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian 

kepada para peserta didiknya. Selain itu tugas guru bukan hanya 

sebagai transfer of knowledge tetapi juga transfer of value. Pribadi dan 

tingkah laku guru juga dijadikan sebagai tauladan bagai para siswanya, 

sehingga landasan pendidikan harus tercermin didalam semua perbuatan 

guru dalam melaksanakan tugas maupun keseharian yang memungkin-kan 

guru mampu tumbuh dan berkembang dalam jabatan profesionalnya. 

Landasan kependidikan dan wawasan kependidikan yang harus 

dikuasai guru menurut Uzer Usman yaitu mengenal tujuan pendidikan, 

mengenal fungsi sekolah dan masyarakat, serta mengenal prinsip-prinsip 

psikologi pendidikan.
13
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Sedangkan Menurut E. Mulyasa, landasan kependidikan yang harus 

dikuasai guru yaitu landasan filosofis, psikologis, dan sosiologis. 

Landasan filosofis yang dimaksud yaitu setiap guru harus memahami dan 

menanamkan nilai-nilai Pancasila yang berupa nilai-nilai budaya, agama, 

dan norma-norma kepada siswa. Landasan psikologis yaitu setiap guru 

harus mampu memahami karakteristik siswa, menguasai teori-teori belajar, 

dan metode-metode pembelaja-ran yang memungkinkan guru mampu 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik. Landasan 

sosiologis berkaitan dengan penanaman nilai-nilai sosial yang ada di 

masyarakat.
14

 

Menurut Syamsul Bahri (Landasan Pendidikan: 16 November 2007), 

landasan pendidikan merupakan landasan yang menjadi dasar bagi guru 

dalam menjalankan tugasnya. Landasan yang dimaksud yaitu sebagai 

berikut : 

a. Landasan Hukum 

 Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat 

terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

pendidikan. Dalam dunia pendidikan maka seorang guru dalam 

menjalankan tugasnya harus mengacu peraturan-peraturan maupun 

undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

b. Landasan Filsafat 
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Pancasila merupakan landasan filosofis bangsa Indonesia yang 

diharapkan dapat menjadi jiwa, semangat berkarya, dan mewarnai 

segala sendi-sendi kehidupan. Sebagai seorang pendidik maka sudah 

seharusnya guru menanamkan nilai-nilai pancasila kepada para 

siswanya. Dengan landasan nilai-nilai pancasila inilah akan terbentuk 

pribadi yang utuh yang didasari norma-norma dan nilai-nilai sebagai 

bangsa Indonesia. 

c. Landasan Sejarah 

Seorang guru harus memahami sejarah pendidikan yang ada di 

indonesia sehingga memungkinkan untuk mencontoh pandangan atau 

cara-cara berfikir dari tokoh-tokoh pendidikan terdahulu. 

d. Landasan Sosial Budaya 

Pendidikan merupakan warisan aspek-aspek sosial dan budaya 

yang ada dalam masyarakat. Guru harus memahami dan mampu 

memahami dan menyampaikan aspek-aspek tersebut kepada para 

peserta didik, seperti norma-norma dan budaya-budaya yang ada 

dalam masyarakat yang perlu dilestarikan. 

e. Landasan Psikologi 

Siswa adalah individu yang mempunyai karakteristik dan 

perkembangan yang berbeda antara yang satu siswa dengan siswa 

yang lain. Apabila guru memahami landasan psikologi pendidikan 
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maka guru akan mampu membuat suatu proses pembelajaran yang 

didasarkan pada perbedaan dan karakteristik peserta didik. 

f. Landasan Ekonomi  

Pembiayaan menjadi faktor utama dalam menunjang keberhasilan 

pendidikan. Guru harus mengerti tentang sumber-sumber dan 

bagaimana mengelolan pembiayaan pendidikan. Dengan hal ini guru 

dapat memberikan kontribusi bagi pengelolaan pendidikan yang ada di 

sekolah.  

Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga 

memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada 

sistem pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek (mata 

pelajaran), guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar belakang 

keilmuan dengan subjek yang dibina. Selain itu, guru memiliki 

pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran di 

kelas. Secara otentik kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar (akta mengajar) dari 

lembaga pendidikan yang diakreditasi pemerintah. 

3. Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan  dan 

pembelajaran siswa. 

Penguasaan proses kependidikan dan keguruan serta pembelajaran 

siswa mencakup beberapa kemampuan yaitu : 

1. Kemampuan Proses Belajar Mengajar 
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Kemampuan merencanakan program belajar mengajar bagi 

profesi guru sama dengan kemampuan mendesain bangunan bagi 

seorang arsitek. Makna atau arti perencanaan atau program belajar 

adalah suatu proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus 

dilakukan siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dalam 

kegiatan tersebut secara terperinci harus jelas kemana siswa itu 

akan dibawa (tujuan), apa yang harus ia pelajari (isi bahan 

pelajaran), bagaimana cara ia mempelajarinya (metode dan teknik), 

dan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapainya 

(penilaian). Hal tersebut merupakan unsure-unsur utama yang 

secara minimal harus ada dalam setiap program belajar mengajar. 

Tujuan program atau perencanaan belajar mengajar tidak lain 

sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan praktik atau 

tindakan mengajar. Dengan demikian, apa yang dilakukan guru 

dimuka kelas semestinya bersumber pada program yang telah 

disusun sebelumnya. Tujuan lain dari program belajar mengajar 

adalah sebagai tuntutan administrasi kelas. Artinya bahwa guru 

diwajibkan membuat perencanaan atau program belajar mengajar 

sebagai tuntutan tugas guru dalam hubungannya dengan kondite 

guru, kenaikan pangkat atau golongan, dan lain-lain. 

2. Melaksanakan dan Memimpin/mengelola Proses Belajar 

Mengajar Siswa 
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Melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar 

merupakan tahap pelaksanaan dari program yang telah dibuat. 

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kemampuan yang 

dituntut adalah kreativitas guru dalam menciptakan dan 

menumbuhkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan rencana yang 

telah disusun dalam perencanaan. Pada tahap ini, disamping 

pengetahuan-pengetahuan teori tentang belajar mengajar, tentang 

pelajar, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknis 

mengajar. Misalnya, prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat 

bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, keterampilan 

menilai hasil belajar siswa, keterampilan memilih dan 

menggunakan strategi atau pendekatan mengajar. Untuk itu cukup 

dengan menguasai landasan teori mengenai belajar dan mengajar, 

tetapi yang sangat penting adalah pengalaman praktik. Disinilah 

pentingnya pengalaman praktik lapangan bagi para calon guru. 

Kemampuan mengelola proses belajar mengajar tidak mungkin 

diperoleh tanpa mengalaminya secara langsung. 

3. Menilai Kemajuan Proses Belajar Mengajar 

Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang 

kemajuan yang telah dicapai oleh siswa, baik secara iluminatif-

observatif maupun secara structural-objektif. Penilaian secara 

iluminatif-observatif dilakukan dengan pengamatan yang terus 

menerus tentang perubahan dan kemajuan yang telah dicapai oleh 



35 

 

siswa. Penilaian secara structural objektif berhubungan dengan 

pemberian skor, angka, atau nilai yang biasa dilakukan dalam 

rangka penilaian hasil belajar siswa. Meskipun masih banyak 

kekurangan dan kelemahan, penilaian cara yang kedua telah biasa 

digunakan oleh guru. Namun, penilaian cara yang pertama masih 

belum biasa digunakan oleh guru disebabkan kemampuan dan 

kesadaran akan pentingnya penilaian tersebut belum membudaya. 

4. Menguasai Bahan Pelajaran 

Penguasaan guru akan bahan pelajaran sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Banyak pendapat yang mengatakan 

bahwa proses dan hasil belajar siswa bergantung padapenguasaan 

pelajaran oleh guru dan keterampilan mengajarnya. Pendapat ini 

diperkuat oleh Hilda Taba, seorang pakar pendidikan, yang 

mengatakan bahwa efektivitas pengajaran dipengaruhi oleh :  

a. Karakteristik guru dan siswa; 

b. Bahan pelajaran 

c. Aspek lain yang berkenaan dengan situasi pelajaran 

Memang terdapat hubungan yang positif antara 

penguasaan bahan oleh guru dengan hasil belajar siswa. 

Artinya, semakin tinggi penguasaan bahan oleh guru, 

semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa. 



36 

 

b) Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan 

diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu 

membawa tugasnya sebagai guru. 

c) Kemampuan personal (pribadi) mencakup : 

1. Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya 

sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan 

beserta unsur-unsurnya. 

2. Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai 

seyogyanya dianut oleh seseorang guru. 

3. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan 

dan teladan bagi para siswanya.
15

 

Ahmad Sabri dalam buku yang ditulis oleh Yunus Namsa 

mengemukakan pula bahwa untuk mampu melaksanakan tugas mengajar  

dengan baik, guru harus memiliki kemampuan profesional, yaitu 

terpenuhinya 10 kompetensi guru, yang meliputi : 

a) Menguasai bahan meliputi : 

1. Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah; 

2. Menguasai bahn pengayaan/penunjang bidang studi. 

b) Mengelola program belajar mengajar, meliputi : 

1. Merumuskan tujuan intsruksional; 

2. Mengenal dan dapat menggunakan prosedur instruksional yang 

tepat; 
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3. Melaksanakan program belajar mengajar; 

4. Mengenal kemampuan anak didik. 

c) Mengelola kelas, meliputi : 

1. Mengatur tata ruang kelas untuk pelajaran; 

2. Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi; 

d) Menggunakan media atau sumber, meliputi: 

1. Mengenal, memilih dan menggunakan media; 

2. Membuat alat bantu pelajaran yang sederhana; 

3. Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar; 

4. Menggunakan micro teaching untuk unit program pengenalan 

lapangan. 

e) Menguasai landasan-landasan pendidikan. 

f) Mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar. 

g) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran. 

h) Mengenal fungsi layanan dan program bimbingan dan 

penyuluhan: 

1. Mengenal fungsi dan layanan program bimbingan dan 

penyuluhan; 

2. Menyelenggarakan layanan bimbingan dan penyuluhan. 

i) Mengenal dan menyelengarakan administrasi sekolah; 
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j) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian 

pendidikan guna keperluan pengajaran.
16

 

Dalam lokakarya kurikulum pendidikan guru yang diselenggarakan 

oleh Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G), telah dirumuskan 

sejumlah kemampuan dasar seorang calon guru lulusan sistem multistrata 

sebagai berikut : 

a. Menguasai bahan yakni menguasai bahan bidang studi dalam 

kurikulum-kurikulum sekolah, menguasai bahan pengayaan / 

penunjang bidang studi. 

b. Mengelola program belajar mengajar yakni merumuskan tujuan 

instruksional, mengenal dan bisa memakai metode mengajar, 

memilih materi dan prosedur instruksional yang tepat, 

melaksanakan program belajar dan mengajar, mengenal 

kemampuan anak didik, menyesuaikan rencana dengan situasi 

kelas, melaksanakan dan merencanakan pengajaran remedial, serta 

mengevaluasi hasil belajar. 

c. Mengelola kelas yakni mengatur tata ruang kelas dalam rangka 

CBSA, dan menciptakan iklim belajar yang efektif. 

d. Menggunakan media yakni memilih dan menggunakan media, 

membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, menggunakan dan 

mengelola laboratorium, mengembangkan laboratorium, serta 

menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar. 
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e. Menguasai landasan-landasan kependidikan. 

f. Merencanakan program pengajaran. 

g. Mengelola interaksi belajar mengajar. 

h. Menguasai macam-macam metode mengajar. 

i. Menilai kemampuan prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. 

j. Mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan 

di sekolah. 

k. Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah. 

l. Mampu memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian 

pendidikan yang sederhana guna kemajuan pengajaran.
17

 

Kemudian dalam PP No. 19 Tahun. 2005 (Pasal 28) menegaskan 

mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut : 

a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagaiagen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 

memilki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. 

b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang 

pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/sertifikat keahlian 

yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : 
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1. Kompetensi pedagogik; 

2. Kompetensi kepribadian; 

3. Kompetensi profesional; dan 

4. Kompetensi sosial. 

d. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/sertifikat keahlian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian 

khusus yang diakui dan diperlukan dapat dianggap menjadi 

pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. 

e. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) 

dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri.
18

 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun. 2007 

(Pasal 1 dan 2) mengenai Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

dijelaskan pula bahwa : 

Pasal 1 

a. Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru yang berlaku secara nasional. 

b. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Menteri ini. 
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Pasal 2 

Ketentuan mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi 

kualifikasi akademik diploma (D-IV) atau Sarjana (S1) akan diatur 

dengan Peraturan Menteri tersendiri
19

 

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas mengenai aspek-

aspek kompetensi guru profesional, untuk memudahkan penulis dalam 

melakukan penelitian, maka indikator yang akan diteliti dalam skripsi ini 

akan merujuk kepada pendapat yang ditulis oleh Nana Sudjana dalam 

bukunya yang berjudul Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar.  

Menurut Nana Sudjana, untuk keperluan analisis tugas guru sebagai 

pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak 

hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat 

diguguskan ke dalam empat kemampuan yakni : 

a. Merencanakan program belajar mengajar.  

Sebelum membuat perencanaan belajar mengajar, guru terlebih 

dahulu harus mengetahui arti dan tujuan perencanaan tersebut, dan 

menguasai secara teoritis dan praktis unsur-unsur yang terdapat dalam 

perencanaan belajar mengajar. Kemampuan merencanakan program 

belajar mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan teori, 

keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek 

belajar dan situasi pengajaran. Makna atau arti dari 

perencanaan/program belajar mengajar tidak lain adalah suatu 

                                                           
19

 Peraturan Kementerian Pendidikan RI No. 16 Th. 2007 Pasal 1 dan 2 Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru 



42 

 

proyeksi/perkiraan guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan 

siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dalam kegiatan tersebut 

secara terinci harus jelas ke mana siswa akan dibawa (tujuan), apa 

yang harus siswa pelajari (isi bahan pelajaran), bagaimana cara siswa 

mempelajarinya (metode dan teknik) dan bagaimana kita mengetahui 

bahwa siswa telah mencapainya (penilaian).
20

 

b. Menguasai bahan pelajaran 

Kemampuan menguasai bahan pelajaran sebagai bahan 

integral dari proses belajar mengajar, jangan dianggap pelengkap bagi 

profesi guru. Guru yang bertaraf profesional penuh mutlak harus 

menguasai bahan yang akan diajarkannya. Penguasaan bahan 

pelajaran ternyata memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

Nana Sudjana mengutip pendapat yang dikemukakan oleh 

Hilda Taba yang menyatakan bahwa keefektifan pengajaran 

dipengaruhi oleh (a) karakteristik guru dan siswa, (b) bahan pelajaran, 

dan (c) aspek lain yang berkenaan dengan sistuasi pelajaran. Jadi 

terdapat hubungan yang positif antara penguasaan bahan pelajaran 

oleh guru dengan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Artinya, 

makin tinggi penguasaan bahan pelajaran oleh guru makain tinggi 

pula hasil belajar yang dicapai siswa. 

c. Melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar. 

                                                           
20

 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 1998), cet., ke-4, h. 19-20. 



43 

 

Melaksanakan atau mengelola program belajar mengajar 

merupakan tahap pelaksanaan program yang telah dibuat. Dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar kemampuan yang dituntut adalah 

keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa 

belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan. 

Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang 

tepat, apakah kegiatan mengajar dihentikan, ataukah diubah 

metodenya, apakah mengulang kembali pelajaran yang lalu, manakala 

para siswa belum dapat mencapai tujuan pengajaran. Pada tahap ini di 

samping pengetahuan teori tentang belajar mengajar, tentang pelajar, 

diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik mengajar. 

Misalnya prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, 

penggunaan metode mengajar, keterampilan menilai hasil belajar 

siswa, keterampilan memilih dan menggunakan strategi atau 

pendekatan mengajar. 

d. Menilai kemajuan proses belajar mengajar 

Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan 

yang dicapai para siswa, baik secara iluminatif-observatif maupun 

secara struktural-objektif. Penilaian secara iluminatif-observatif 

dilakukan dengan pengamatan yang terus menerus tentang perubahan 

dan kemajuan yang dicapai siswa. Sedangkan penilaian secara 

structural objektif berhubungan dengan pemberian skor, angka atau 

nilai yang biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa. 
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D. Konsep Dan Indikator Profesional Guru Pendidikan Agama Islam 

Adanya kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru tentunya 

mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang berimbas pada berbagai aspek 

kependidikan. Pentingnya kompetensi guru tersebut menurut Hamalik bagi dunia 

pendidikan antara lain: (1) kompetensi guru sebagai alat seleksi penerimaan guru, 

(2) kompetensi guru penting dalam rangka pembinaan guru, (3) kompetensi guru 

penting dalam rangka penyusunan kurikulum, (4) kompetensi guru penting dalam 

hubungannya dengan kegiatan dan hasil belajar siswa.
21

 

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang baik kualitatif maupun 

kuantitatif. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

“kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan”.  

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam strandar 

nasional. Menurut Johnson kompetensi profesional mencakup beberapa hal, yaitu 

: 

1) Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang 

harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan yang diajarkan dari 

bahan yang diajarkannya itu. 
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2) Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wewenang 

kependidikan dan keguruan. 

3) Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan pembelajaran 

siswa.
22

 

Peraturan Menteri No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualitas Akademik 

dan Kompetensi Guru, menjelaskan kompetensi profesional dapat dijabarkan 

menjadi beberapa indikator : 

1) Menguasai materi, stuktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. Penguasaan terhadap materi, 

struktur, konsep dan pola pikir keilmuan menjadi salah satu 

persyaratan untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif. 

Penguasaan ranah keilmuan merupakan hal terpenting yang harus 

dimiliki oleh semua guru. 

2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

atau bidang pembangunan yang diampu. Setiap guru harus menguasai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang 

diampu. Melalui penguasaan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, guru dapat mengembangkan silabus dan RPP sebagai perangkat 

pembelajarannya.  

3) Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara aktif. Prinsip 

utama dalam penguasaan kompetensi ini adalah agar materi 

pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa menjadi bermakna bagi 
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mereka, sehingga tidak hanya diketahui tetapi juga dihayati dan 

diamalkan oleh siswa.  

4)  Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. Seorang guru profesional untuk menjadi 

lebih maju tidak lepas adanya unsur refleksi diri, karena refleksi diri 

dapat mengembangkan profesional secara berkelanjutan.  

5) Memanfaatkan teknologi informasi dankomunikasi untuk 

berkomunikasi dan mengembangkan diri. Pemanfaatan teknologi 

informasi dalam kompetensi profesional diperuntukkan oleh guru 

untuk mengembangkan diri atau berkomunikasi dengan kolega atau 

sejawat.
23

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru pada hakekatnya adalah 

seperangkat penguasaan kemampuan dan keahlian khusus yang harus ada pada 

seorang guru dalam bidangnya sehingga ia mampu menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai guru profesional.  
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