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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Setting Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 2 Kalianda 

SMP Negeri 2 Kalianda, adalah sekolah yang didirikan pada tahu 

1984 yang sebelumnya bernama SMP 2 Kalianda. Ditengah-tengah ibu 

kota Kalianda yang sangat strategis untuk dijangkau oleh semua siswa 

yang mau sekolah di SMP tersebut. SMP Negeri 2 Kalianda sudah 

berganti nama 3 kali, pertama bernama SMP 2 Kalianda dari tahun 1984 

sampai tahun 1997, kemudian berganti nama lagi menjadi SLTP 2 

Kalianda sampai tahun 2003 dan di tahun 2004 berubah kembali menjadi 

SMP N 2 Kalianda, sampai dengan sekarang. 

Sejak berdirinya SMP N 2 Kalianda hingga saat ini sudah beberapa 

kali mengalami pergantian kepala sekolah, yaitu sebagai berikut : 

1) R. Suyatno   Tahun 1984-1990 

2) Drs. Suyitno   Tahun 1990-1992 

3) Drs. Sungkono Edi  Tahun 1992-1993 

4) Drs. Yunizir Johan  Tahun 1993-1994 

5) Drs. Sanusi Idris  Tahun 1994-1995 

6) Drs. Ismail Fatah  Tahun 1995-1998 
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7) Dra. Indira Indrayani Tahun 1998-2005 

8) Puspo Binatmo  Tahun 2005-2006 (Plt) 

9) Drs. Syahrizal  Tahun 2006-2009 

10) Drs. Suratno   Tahun 2009-2013 

11) Sumiati, S. Pd  Tahun 2013-sekarang
1
 

Begitulah sejarah berdirinya SMP Negeri 2 Kalianda dari awal 

hingga sekarang, yang banyak mengalami perubahan-perubahan baik dari 

nama sekolah, maupun pergantian kepala sekolah. 

2. Visi, Misi dan Tujuan SMP Negeri 2 Kalianda 

a. Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidian lebih lanjut. 

b. Visi SMP Negeri 2 Kalianda 

“SMP Negeri 2 Kalianda Berakhlak Mulia dan Berprestasi” 

Indikator Visi : 

1. Seluruh warga sekolah melaksanakan ajaran agamanya masing-

masing. 

2. Terciptanya suasana kekeluargaan yang harmonis di sekolah. 

                                                           
1
 Hasil Dokumentasi, SMP Negeri 2 Kalianda, Tanggal 6 November 2016  
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3. Memiliki budi pekerti yang luhur. 

4. Terciptanya proses pembelajaran yang efektif. 

5. Terwujudnya profesionalisme pendidik. 

6. Tercapainya kriteria ketuntasan minimal pada seluruh mata 

pelajaran. 

7. Terpenuhinua sarana dan prasarana pembelajaran. 

c. Misi SMP Negeri 2 Kalianda 

1. Menciptakan warga sekolah taat melaksanakan ajaran agamanya 

masing-masing. 

2. Meningkatkan pengamalan tata krama/budi pekerti yang baik. 

3. Meningkatkan sikap prilaku yang mencerminkan akhlak mulia. 

4. Menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis antar warga 

sekolah. 

5. Meningkatkan terlaksananya proses pembelajaran yang efektif. 

6. Mewujudkan profesionalisme pendidik. 

7. Meningkatkan ketercapaian Kriteria Ketuntasan Minimal pada 

seluruh mata pelajaran. 

8. Meningkatkan presentase kelulusan pada kelas IX. 

9. Menurunkan presentase ketidaknaikan peserta didik kelas VII dan 

VIII. 

10. Melaksanakan pengembangan diri/ekstrakurikuler. 

11. Meningkatkan keterampilan dalam kriya, seni budaya dan olah 

raga. 
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12. Menjadi juara olimpiade sains (MIPA) tingkat kabupaten. 

d. Tujuan Sekolah 

Pada Tahun Ajaran 2012/2013 dan 2013/2014 

1. Seluruh peserta didik yang beragama Islam melaksanakan shalat 

dzuhur berjamaah di musholla sekolah dan peserta didik yang 

beragama lain diberi bimbingan oleh pendidik yang agamanya 

sesuai. 

2. Memiliki tujuh puluh persen (70%) tenaga pendidik yang 

professional. 

3. Memiliki delapan puluh lima persen (85%) tenaga pendidik yang 

berkualitas S1. 

4. Sembilan puluh persen (90%) proses pembelajaran efektif. 

5. Memiliki jaringan Internet sebagai sarana dan prasarana 

pembelajaran. 

6. Tingkat kelulusan peserta didik kelas IX mencapai Sembilan Puluh 

Lima Persen (95%). 

7. Tingkat kenaikan kelas VII dan VIII mencapai Sembilan Puluh 

Sembilan persen (99%). 

8. Meraih juara kedua lomba lari tingkay provinsi. 

9. Menjadi juara pertama olimpiade sains (MIPA) tingkat kabupaten. 

Tujuan Sekolah Dalam Jangka Menengah (dalam 5 Tahun) 

1. Meningkatkan hasil Ujian Nasional sehingga mencapai 100%. 
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2. Melaksanakan pembelajaran yang produktif, aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenagkan. 

3. Mengembangkan silabus dan sistem penilaian mata pelajaran. 

4. Mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang efektif. 

5. Tercapainya standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator 

pembelajaran. 

6. Meningkatkan sikap dan perilaku peserta didik yang 

mencerminkan akhlak mulia. 

7. Terciptanya suasana yang agamis di lingkungan sekolah. 

8. Meningkatnya keterampilan peserta didik dalam kriya dan seni 

budaya. 

9. Terciptanya hubungan yang harmonis antara sekolah, masyarakat 

dan pihak pemerintah (stake holder). 

10. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. 

11. Kualifikasi guru yang berpendidikan Strata Satu (S1) 90%.
2
 

Tujuan Sekolah Dalam Jangka Panjang (dalam 10 Tahun) 

1. Tercapainya hasil ujian 100%. 

2. Melaksanakan pembelajaran yang produkti, aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan. 

3. Mengembangkan silabus dan sistem penilaian mata pelajaran. 

4. Mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang efektif. 

                                                           
2
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5. Tercapainya standar kompetensi, kompetensi dasar dan idikator 

pembelajaran. 

6. Meningkatkan sikap dan perilaku peserta didik yang 

mencerminkan akhlak mulia. 

7. Terciptanya suasana yang agamis di lingkungan sekolah. 

8. Meningkatnya keterampilan peserta didik dalam kriya seni budaya. 

9. Terciptanya hubungan yang harmonis antara sekolah, masyarakat 

dan pihak pemerintah (Stake Holder) 

10. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. 

11. Kualifikasi guru yang berpendidikan Strata (S1) 100%.
3
 

Berdasarkan visi, misi dan tujuan dari SMP Negeri 2 Kalianda 

cukup baik, hingga dalam perkembangannya terus memacu kepada 

semua yang terlibat, khususnya kepala sekolah dengan tugas dan 

fungsinya serta semua guru dengan kinerja dan profesionalnya. Maka 

usaha tersebut untuk mewujudkan tujuan pendidikan di SMP Negeri 2 

Kalianda terus melakukan pembenahan untuk mengangkat dan 

membentuk sekolah yang unggul dan menjadi sekolah yang favorit di 

masyarakat, khususnya di Lampung Selatan. 

Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh siswa/siswi SMP Negeri 

2 Kalianda baik ditingkat kecamatan, kabupaten sampai dengan tingkat 

provinsi, peneliti tidak mendapatkan data atau tidak terdokumentasikan 

oleh pihak sekolah SMP N 2 Kalianda, tapi peneliti dapat melihat piala 

                                                           
3
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yang terpampang di depan pintu masuk sekolah SMP Negeri 2 

Kalianda ada. Ini bukan berarti SMP Negeri 2 Kalianda tidak memilik 

prestasi, hanya saja kurang di dokumentasikan atau mungkin lupa, tapi 

peneliti melihat ada sebuah keberhasilan siswa oleh guru-guru yang 

professional di bidangnya dalam rangka menghantarkan minat dan 

bakat para peserta didik SMP Negeri 2 Kalianda cukup baik. Harapan 

kedepan SMP Negeri 2 Kalianda akan menjadi lebih baik dan dapat 

menjadi sekolah model yang unggul dalam prestasi akademik dan 

mempunyai kemampuan skill yang baik dengan dilandasi dengan iman 

dan taqwa.  
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Sumber : Dokumentasi SMP Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan 

Untuk mengetahui dan mempermudah jalannya sebuah organisasi maka 

perlu dibuat struktur organisasinya. Tujuannya adalah untuk menjalin kerja sama 

baik antar atasan, bawahan dan teman seprofesi antar personil yang ada. Struktur 

organisasi sekolah, di SMP Negeri 2 Kalianda yang tertinggi kedudukannya 
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adalah kepala sekolah. Kedudukan komite sekolah sejajar dengan kepala sekolah 

dengan garis koordinasi untuk menjalin hubungan yang aktif dan komunikatif 

antar pihak sekolah dengan pihak orang tua/wali murid, maupun masyarakat 

peduli pendidikan atau peduli terhadap mutu pendidikan di sekolah. Sedangkan 

garis vertikal dan horizontal merupakan alur pembinaan semua komponen yang 

ada di sekolah mulai dari wakil kepala sekolah, bidang urusan kurikulum, 

kesiswaan, humas, dan sarana prasarana, wali kelas, pengelolaan lab, guru, staf 

tata usaha dan peserta didik. 

Struktur organisasi sekolah, di SMP Negeri 2 Kalianda dapat digambarkan 

secara sistematis berdasarkan urutan jabatan. Organisasi sekolah yang ada di SMP 

Negeri 2 Kalianda telah disusun dan dibuat secara rapi mungkin dimaksudkan 

untuk mempermudah hubungan koordinasi dan pembinaan dari kepala sekolah 

kepada segenap unsur yang ada di sekolah agar proses kegiatan berjalan sesuai 

dengan fungsinya masing-masing. 

Struktur organisai sekolah, SMP Negeri 2 Kalianda merupakan gambaran 

singkat dan sederhana untuk melihat peran dan pesan kepala sekolah secara global 

dalam pembinaan hubungan yang sistematis dari tingkat pimpinan sampai dengan 

siswa sebagai objek pendidikan. Kepala sekolah secara global dalam pembinaan 

dan hubungan sistematis dari tingkat pimpinan sampai dengan siswa sebagai 

objek pendidikan. Struktur sekolah, SMP Negeri 2 Kalianda dapat digambarkan 

secara sistematis di bawah ini, sebagai berikut :  
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a) Komite Sekolah 

Komite sekolah suatu organisasi yang berfungsi untuk menampung 

segala aspirasi dan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung 

semua kegiatan sekolah yang positif. Peran serta masyarakat membantu 

proses kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam rangka 

meningkatkan mutu, pemerataan pelayanan pendidikan, dan efisiensi 

pengelolaan data pendidikan di sekolah, baik di tingkat dasar maupun 

tingkat menengah. 

Komite sekolah merupakan badan atau lembaga non profit dan non 

politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis pada stake 

holder pendidikan sekolah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang 

bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil 

pendidikan. 

Tujuan dibentuknya komite sekolah bertugas sebagai berikut : 

1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan 

pendidikan. 

2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan. 

3) Menciptakan suasan dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis 

dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di 

satuan pendidikan.
4
 

 

Peran komite sekolah dalam mebantu pelaksanaan proses kegiatan 

dalam segala bidang di sekolah adalah : 

1) Pemberi pertimbangan (advisor agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebiajakan pendidikan di satuan pendidikan. 

                                                           
4
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2) Pemberian dukungan (supporting agency) baik yang berwujud 

financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan 

pendidikan di satuan pendidikan. 

3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparasi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 

4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di 

satuan pendidikan. 

 

Sedangkan fungsi komite sekolah dalam membantu proses segala 

bidang kegiatan di sekolah adalah sebagai berikut : 

1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ 

organisasi dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah 

berkenaan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan 

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. 

4) Memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada 

satuan pendidikan mengenai : kebijakan dan program 

pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah, 

kriteria satuan pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan 

pendidikan. 

5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam 

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan 

pemerataan pendidikan. 

6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, pengawasan 

terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, pendidikan di 

satuan pendidikan. 

7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, 

program, penyelenggaraan, dan pendidikan di  satuan 

pendidikan. 

 

b) Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah, memegang 

peranan penting dalam mengelola, menghimpun, memanfaatkan, dan 

menggerakkan seluruh potensi yang ada terutama sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya secara optimal. Hal ini dimaksudkan untuk 
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mengoptimalkan kemampuan yang ada secara profesional dalam mencapai 

tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai 

sesuai dengan sasaran dan harapan. 

Berdasarkan keputusan kepala Mendikbu No. 054/U/1993, Pasal 7 

ayat 1, kepala sekolah mempunyai peran yang sangat sentral, yaitu : 

1) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang meliputi : 

menyusun program kerja sekolah, mengatur kegiatan belajar 

mengajar, pelaksanaan penilaian, dan proses belajar mengajar 

serta bimbingan penyuluhan, dan menyusun Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah. 

2) Membina kesiswaan. 

3) Melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga 

kependidikan. 

4) Menyelenggarakan administrasi sekolah yang meliputi 

administrasi ketenagaan, keuangan, kesiswaan, perlengkapan, 

dan kurikulum. 

5) Merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana, dan 

6) Melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua 

dan masyarakat. 

c) Tata Usaha (TU) 

Tata Usaha adalah tenaga kependidikan sebagai unit pelaksana 

teknis ketatausahaan di SMP Negeri 2 Kalianda, yang berfungsi sebagai 
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pelaksana administrasi dan melayani semua kebutuhan dan kegiatan 

pelaksanaan di sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan 

pendidikan di sekolah. 

Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi di sekolah, unit tata 

usaha diatur dan dipimpin oleh seorang kepala tata usaha yang bertugas : 

1) Menyusun ketatausahaan sekolah. 

2) Mengatur pengelolaan keuangan sekolah. 

3) Mengatur kegiatan rumah tangga sekolah. 

4) Menyiapkan data-data sekolah. 

5) Mengatur kegiatan administrasi sekolah. 

6) Membantu kepala sekolah dalam penyusunan Rencana 

Anggaran Belanja Sekolah (RABS). 

7) Mengatur kegiatan kebersihaan sekolah.
5
 

 

d) Wakil Kepala Sekolah 

Wakil Kepala Sekolah memegang peranan penting membantu 

kepala sekolah  dalam mengelola, menghimpun, memanfaatkan, dan 

menggerakkan seluruh potensi yang ada secara optimal. Wakil kepala 

sekolah bertugas membantu mengoptimalkan personil yang ada untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan sekolah. 

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh wakil kepala sekolah 

dalam membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepala 

sekolah yaitu sebagai berikut : 

1) Membuat dan menyusun rencana dan program kegiatan dan 

pelaksanaan program, 

2) Pengorganisasian, 

3) Ketenagaan, 

4) Pengkoordianasian, 

5) Pengawasan, 

6) Penilaian, 

                                                           
5
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7) Identifikasi dan pengumpulan data, dan  

8) Penyusunan laporan.
6
 

 

e) Urusan Kurkikulum, Kesiswaan, Sarpras, dan Hubungan Masyarakat 

Wakil kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

sie urusan kurikulum, sie urusan kesiswaan, si urusan sarpras, dan si 

urusan hubungan masyarakat. Wakil kepala sekolah dalam mengelola, 

menghimpun, memanfaatkan, dan menggerakkan seluruh potensi yang 

ada, agar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan proses pembelajaran 

mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan 

sekolah secara optimal. 

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sie urusan kurikulum, 

kesiswaan, sarpras, dan hubungan masyarakat dalam membantu 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab wakil kepala sekolah adalah 

sebagai berikut : 

1) Sie Urusan Kurikulum 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh sie urusan 

kurikulum adalah sebagai berikut : 

a) Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, 

b) Menyusun pembagaian tugas guru dan jadwal 

pelajaran, 

c) Mengatur penyusunan program pengajaran 

(program semester), program satuan pelajaran dan 

persiapan mengajar, penjabaran dan penyelesaian 

kurikulum. 

d) Mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan 

ekstrakurikuler, 

e) Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria 

kenaikan kelas, kriteria kelulusan dan laporan 

                                                           
6
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kemajuan belajar siswa, serta pembagian raport dan 

STTB, 

f) Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan 

pengayaan, 

g) Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber 

belajar, 

h) Mengatur pengembangan MGMP dan coordinator 

mata pelajaran, 

i) Mengatur mutasi siswa, 

j) Melakukan supervise administrasi dan akademis, 

dan 

k) Menyusun laporan. 

 

2) Sie Urusan Kesiswaan 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh sie urusan 

kesiswaan adalah sebagai berikut : 

a) Mengatur program dan melaksanakan bimbingan 

dan konseling, 

b) Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7 K 

(Keamanan, Kebersihan, Keterampilan, Ketertiban, 

Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan 

Kerindangan), 

c) Mengatur dan membina program kegiatan OSIS 

meliputi : Kepramukaan, PMR, KIR, UKS, dan 

ROHIS, 

d) Menyusun dan mengatur pelaksanaan penilaian 

siswa teladan sekolah, 

e) Menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga 

prestasi, dan 

f) Menyelenggarakan calon penerimaan beasiswa, 

untuk diusulkan pada pemerintah. 

 

3) Sie Urusan Sarana dan Prasarana (Sarpras) 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh sie urusan sarana 

dan prasarana (Sarpras) adalah sebagai berikut : 

a) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasaran 

untuk menunjan proses belajar mengajar, 

b) Merencanakan proses pengadaannya, 

c) Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana, 

d) Mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian,  
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e) Mengatur pembukuan, dan  

f) Menyusun laporan.
7
 

 

4) Sie Urusan Hubungan Masyarakat 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh sie urusan sarana 

dan prasarana adalah sebagai berikut : 

a) Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan 

komite sekolah dan peran komite sekolah. 

b) Menyelenggarakan bakti sosial dan karyawisata. 

c) Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di 

sekolah (Gebyar Pendidikan). 

d) Menyusun laporan 

f) Wali Kelas 

Dalam melaksanakan tugas, wali kelas mempunyai tanggung jawab 

yang sangat besar terhadap pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran 

di sekolah. Wali kelas bertanggung jawab penuh terhadap kelas yang 

dipimpin baik kepada kepala sekolah maupun kepada orang tua/wali 

murid. 

Tugas wali kelas membantu kepala sekolah kegiatan sebagai 

berikut : 

1) Pengelolaan kelas, 

2) Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi : 

a) Denah tempat duduk, 

b) Papan absensi kelas, 

c) Daftar pelajaran, 

d) Daftar piket kelas, 

e) Buku absensi kelas, 
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f) Buku kegiatan pembelajaran, dan 

g) Tata tertib siswa. 

3) Mengadakan pengelolaan kelas, 

4) Penyelenggaraan administrasi kelas yang meliputi daerah 

tempat duduk siswa, papan absen siswa, daftar pelajaran siswa, 

buku absensi siswa, buku kegiatan belajar siswa, dan tata tertib 

siswa, 

5) Menyusun statistic bulanan siswa, 

6) Pengisian daftar nilai siswa, 

7) Pembuatan catatan khusus tentang siswa, 

8) Pencatatan tentang mutasi siswa, 

9) Penilaian buku laporan penilaian (Raport), dan 

10) Penyerahan buku laporan penilaian (Raport).
8
 

 

g) Guru  

Guru merupakan tenaga pendidikan terdepan sebagai pelopor 

dalam melaksanakan tugas profesinya dalam proses kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan 

di sekolah. Guru sebagai ujung tombak dalam meraih sukses dan 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu, beriman 

dan bertaqwa. 

Guru beratanggung jawab kepada kepala sekolah terhadap 

pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien 

untuk meraih sukses sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Adapun tugas-tugas guru antara lain : 

1) Membuat kelengkapan mengajar, antara lain analisis kegiatan 

pembelajaran, analisis urutan logis pembelajaran dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, 

2) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, 

3) Melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar, 

4) Mengembangkan pengembangan setiap bidang pengajaran 

yang menjadi tanggung jawabnya, 

                                                           
8
 Hasil Dokumentasi, SMP Negeri2 Kalianda, Tanggal 6 November 2016  
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5) Meneliti daftar hadir (presensi) siswa sebelum memulai 

pelajaran, 

6) Menyusun dan membuat lembar kerja (Job Sheet) jika 

diperlukan, 

7) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-

masing siswa, 

8) Membuat perangkat program pembelajaran yang meliputi : 

a) Program tahunan/semester, 

b) Program satuan pembelajaran, 

c) Program rencana pembelajaran, 

d) Program mingguan guru, dan 

e) Analisis materi pembelajaran. 

9) Melaksanakan analisis hasil ulangan dan ujian,  

10) Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, dan 

11) Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan 

pangkat. 

 

4. Data Identitas Sekolah, Keadaan Siswa, Guru dan Karyawan SMP 

Negeri 2 Kalianda Tahun Pelajaran 2016/2017 

Dapat dijabarkan dalam profil SMP Negeri 2 Kalianda serikut ini :  

a. Identitas Sekolah 

1. Nama Sekolah    : SMP Negeri 2 Kalianda 

2. NPSN     : 10800528 

3. Akreditasi      : B 

4. Alamat sekolah    : Jl. Jati Permai 42 Kalianda 

Kode Pos     : 35513 

5. Telepon/Hp/Fax/Email   : 0727-7000600 

6. Status Sekolah    : Negeri 

7. Nilai Akreditasi Sekolah   : 79 

8. Tahun didirikan/Operasional  : 1984 

9. Nomor Rekening Sekolah   : 3830304070792 
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10. Nama Bank    : BPD Lampung
9
 

b. Data Kesiswaan 

 

Tabel 1 

Data Siswa 

 

Tahun 

Pelajaran 

Jmlh 

Pendafta

r Cln 

Siswa 

Baru 

Kelas VII 
Kelas VIII Kelas IX Jumlah (Kls 

VII+VIII+IX) 

Jmlh 

Siswa 

Jmlh 

Rombel 

Jmlh 

Siswa 

Jmlh 

Rombel 

Jmlh 

Siswa 

Jmlh 

Rombel 

Jmlh 

Siswa 

Jmlh 

Rombel 

2009/ 

2010 
260 226 6 173 5 182 6 564 17 Rbl 

2010/ 

2011 
300 214 6 220 6 152 5 586 17 Rbl 

2011/ 

2012 
397 170 5 203 6 207 6 580 17 Rbl 

2012/ 

2013 
400 260 7 167 5 195 5 622 17 Rbl 

2013/ 

2014 
305 232 6 243 6 162 5 637 17 Rbl 

2015/ 

2016 
- 195 5 221 6 207 6 623 17 Rbl 

2016/ 

2017 
- 230 6 190 5 202 6 622 17 Rbl 

 

Data siswa yang terdapat dalam tabel satu menunjukkan perkembangan 

bahwa jumlah siswa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan 

penurunan. Perkembangan siswa lima tahun terakhir dapat dijelaskan bahwa pada 

tahun pelajaran 2009/2010 jumlah siswa 564 dengan jumlah rombongan belajar 

17 kelas sampai pada tahun 2010/2011 ini umlah siswa 586 dengan rombongan 

belajar 17 kelas, tahun pelajaran 2011/2012 jumlah siswa 580 dengan jumlah 

rombongan belajar 17 kelas. tahun pelajaran 2012/2013 jumlah siswa 622 dengan 

jumlah rombongan belajar 17 kelas, tahun pelajaran 2013/2014 jumlah siswa 637 

                                                           
9
 Hasil Dokumentasi, SMP Negeri 2 Kalianda, Tanggal 6 November 2016 
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dengan jumlah rombongan belajar 17 kelas. Tahun ajaran 2015/2016 jumlah siswa 

623 dengan jumlah rombongan belajar 17 kelas dan tahun ajaran 2016/2017 

jumlah siswa 622 dengan jumlah rombongan belajar 17 kelas. 

c. Data Tenaga Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan 

Tabel 2 

Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah 

No

. 
Jabatan Nama 

Jenis 

Kelamin 
Usia Ijazah 

Masa 

Kerja 

1. 
Kepala 

Sekolah 
Sumiati, S. Pd - P 

49 

Tahun 
S1 

22 Tahun 

09 Bulan 

2. 
Waka 

Kesiswaan 
Suteja, S. Pd L - 

47 

Tahun 
S1 

22 Tahun 

09 Bulan 

3. 
Waka 

Kurikulum 
Saifullah, S. Pd L - 

51 

Tahun 
21 

22 Tahun 

10 Bulan 

Sumber : Profil Sekolah SMP Negeri 2 Kalianda 

Sejak tahun berdirinya sekolah SMP Negeri 2 Kalianda yang berdiri pada 

tahun 1984, hingga saat ini baik kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah 

sudah 11 x pergantian. Berarti kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah yang 

menjabat ada yang satu periode dan ada yang 2 ada yang plt dan ada yang 1 tahun. 

Tabel 3 

Data Guru SMP Negeri 2 Kalianda 

Lampung Selatan 

NO. NAMA NIP PANGKAT MAPEL 

1. Sumiyati, S. Pd 19641110 1990032 003 Pembina B. Indonesia 

2. M. Tohar, S. Pd. I 19561121 198403 1 005 Pembina Agama Islam 

3. Hj. Rohana, S. Pd 19620131 198403 2 004 Pembina B. Lampung 

4. Hj. Suparti, S. Pd 19610905 198701 2 001 Pembina B. Indonesia 

5. Syahrial, A. Md 19610606 198502 1 001 Pembina Matematika 

6. Dalila 19610911 198601 2 001 Pembina B. Inggris 

7. Rosmaida 19601214 198403 2 001 Pembina Perpustakaan 

8. Saryoto, S. Pd 19620507 198601 1005 Pembina Matematika 

9. Agusnel, S. Pd 19630204 198701 2 003 Pembina IPA 

10. Sri Utami, S. Pd 19640304 198602 2 004 Pembina B. Indonesia 

11. Suteja, S. Pd 19660603 199003 1 004 Pembina PKn 

12.  Sri Subandini, W, S. Pd 1969 0606 199103 2 007 Pembina IPA 
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13. Rini Dian N. S.Pd 19740307 200604 2 027 Penata TK 1 IPS 

14. Nurhasanah 19630604 198703 2 005 Pembina Seni Budaya 

15. Umi Ulfah Utami, S. Pd 19680509 199203 2 007 Pembina IPA 

16. Nurlelawati, S. Pd 19651112 198901 2 001 Pembina Seni Budaya 

17. Jonnafri, S. Pd 19610405 198403 1 006 Pembina PKn 

18. Agustian Ellyana, S. Pd 19670822 199103 2 004 Pembina B. Inggris 

19. Wirtoni, S. Pd 196109251 199003 1 002 Pembina B. Indonesia 

20. Nurhayana, S. Pd 19700805 199802 2 002 Pembina BK 

21. Melati, S. Pd 19620412 199003 2 003 Pembina IPS 

22. Anhar, S. Pd 19701001 199903 1 008 Pembina Matematika 

23. Suminingrum, S. Pd Bio 19701208 199412 2 001 Pembina IPA 

24. Saifullah, S. Pd 19621218 199002 1 001 Penata Tk. 1 Penjas 

25. Ai Sukmawati, S. Pd 19720925 200501 2 006 Pen. Muda Tk. 1 Tinkom 

26. Asti Supriyati, S. Pd 19720516 200604 2 007 Pen. Muda Tk. 1 IPA 

27. Ima Adimayanti, S. Ag 19791115 200902 2 001 Pen. Muda Tk. 1 PAI 

28. Ernawati, S.S 19800917 200902 2 001 Pen. Muda Tk. 1 B. Inggris 

29.  Nani Lestari, SE 19780907 201001 2 005 Pen. Muda Tk. 1 IPS 

30. Prince L. Simanginsong 19720606 201407 2 001 - Mulok 

31. Intanovia Indira, D, S. Pd 19830330 201407 2 002 - B. Inggris 

32. Trisna Susila, S. Ag 19740425 201407 2 005 - Iqro 

33. Achmad Azwar A, S.Pd 19831117 200804 1 001 - BK 

34. Wilda Yusnita, S. Pd - - Matematika 

35 Ira Daryanti, S.Pd - - B. Inggris 

36 Nana Septiana, SE - - IPS 

37 Lena Nana Diana, S.Ag - - BBQ 

38 Hayatun Nufus, S.Ag - - B. Lampung 

39 M. Andriyanto, S.Pd - - Olahraga 

40 Khusnul Hotimah, S.PdI - - BBQ 

Sumber Data : Profil SMP Negeri 2 Kalianda T.A 2016/2017 

Dilihati dari data tenaga pendidik, jumlah guru jika dibandingkan dengan 

jumlah rombongan belajar dan jumlah jam mengajar sudah memadai. Jumlah guru 

PNS 30 orang dan jumlah guru honorer seluruhnya 4 orang. Dari keseluruhan 

jumlah 30 orang tersebut, 26 orang berpendidikan S1 PNS, 3 orang guru tidak 

tetap (GTT), 1 orang D3 PNS, 4 orang D2 PNS, dan 1 orang PTT. 
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Tabel 4 

Tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Kalianda  

Lampung Selatan 

 

NO. NAMA NIP PANGKAT JABATAN 

1.  Aini Supriati, SE 19601113 198811 2 001 Penata TU 

2.  Surya Darma 19601110 199303 1 003 Penata Muda TU 

3.  Khoiruddin 19660501 198602 1 003 Pengatur Tk. 1 TU 

4.  Asharial 19691022 199203 1 002 Pengatur Tk. 1 TU 

5.  Cipto MS 19611007 199031 1 001 Penata Muda TU 

6.  Roza Lindriyati - - TU 

7.  Marlena, S. Pd. I - - TU 

8.  Desy Supriyani - - TU 

9.  Wulandari - - TU 

10.  Sarjaya - - Penjaga 

Sekolah 

11.  Zainal Abidin - - Satpam 

12.  Rahmania Lubis - - Kebersihan 

13.  M. Akib - - Kebersihan 

Sumber Data : Profil SMP Negeri 2 Kalianda T.A. 2016/2017 

 Jumlah tenaga kependidikan seluruhnya ada 13 orang. Kualifikasi 

pendidikan 1 orang berpendidikan S1 PNS, PNS SMA 4 orang berpendidikan 

SMA/Sederajat, PTT dan 2 orang berpendidikan SD/SR PTT, dari jumlah tenaga 

kependidikan 5 orang berpendidikan dan 2 orang berpendidikan D3. Dari 

sejumlah tenaga kependidikan di atas dianggap cukup memadai untuk ukuran 

SMP Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

Tabel 5 

Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah 

No. Tingkat Pendidikan 

Jumlah dan Status Guru 

Jumlah GT/PNS GTT/Guru Bantu 

L P L P 

1.  S3 / S2 - - - - - 

2.  S1 8 18 - - 26 

3.  D4 - - - - - 

4.  D1 - - - 4 4 

5.  SMA/Sederajat - - - - - 

Jumlah 8 18 - 4 30 

Sumber Data : Profil SMP Negeri 2 Kalianda T.A. 2016/2017 
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 Kualifikasi pendidikan untuk guru SMP Negeri 2 Kalianda adalah 29 

orang yang berpendidikan 21 dan hanya 1 orang yang berpendidikan D1, status 

kepegawaian 30 orang sebagai guru tetap PNS dan 4 orang sebagai guru GTT. 

Guru yang ada di SMP Negeri 2 Kalianda seluruhnya ada 34 orang dengan rincian 

8 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. 

Tabel 6 

Jumlah Guru Dengan Tugas Mengajar Sesuai Latar Belakang Pendidikan 

No. Guru 

Jumlah Guru Dengan 

Latar Belakang 

Pendidikan Sesuai 

Dengan Tugas 

Mengajar 

Jumlah Guru Dengan 

Latar Belakang 

Pendidikan Tidak 

Sesuai dengan Tugas 

Mengajar 
Jumlah 

D1/

D2 
D3 

S1/

D4 

S2/

S3 

D1/

D2 
D3 

S1/

D4 

S2/

S3 

1.  Fisika   3       

2.  Matematika   3       

3.  B. Indonesia   4       

4.  B. Inggris   3       

5.  Pend. Agama   3       

6.  Kimia   -       

7.  Penjaskes   1       

8.  Seni Budaya   1       

9.  PKn   2       

10.  TIK/Keterampilan   1       

11.  BK   1       

12.  Biologi          

13.  Sosiologi          

14.  Ekonomi          

15.  Bahasa Arab          

16.  Mulok 1         

17.  Agama Hindu          

18.  Agama Kristen          

19.  Agama Katolik          

20.  Geografi          

Jumlah 1  22  1    24 

Sumber Data : Profil SMP Negeri 2 Kalianda 

 Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang 

pendidikan berjumlah 22 orang dan sisanya 2 orang tidak sesuai dengan latar 
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belakang pendidikan. Namun demikian, jika dilihat dari hasil pembelajaran cukup 

berhasil. Hal ini berarti bahwa proses kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 

Kalianda cukup berhasil. 

Tabel 7 

Tenaga Kependidikan/Tenaga Pendukung 

No. 
Tenaga 

Pendukung 

Jumlah Tenaga Pendukung Dan 

Kualifikasi Pendidikannya 

Jumlah 

Tenaga 

Pendukung 

Berdasarkan 

Status dan 

Jenis Kelami 

Jmlh 

SD SMP SMA D1 D2 D3 S1 PNS Honorer 

1.  Tata Usaha   7    2   9 

2.  Perpustakaan           

3.  Lab. IPA           

4.  
Teknisi Lab. 

Komputer 
          

5.  PTD           

6.  Kantin           

7.  
Penjaga 

Sekolah 
  1       1 

8.  Kebersihan 2         2 

9.  Keamanan   1       1 

10.  Lainnya           

11.  Lab. Bahasa           

Jumlah 2 9     2   13 

 Sumber Data : Profil SMP Negeri 2 Kalianda T.A. 2016/2017 

 Tenaga pendidikan atau tenaga pendukung pendidikan seluruhnya 

berjumlah 13 orang. Tenaga Tata Usaha, berjumlah 9 orang dengan kualifikasi 

pendidikan SMA, dan S1 status honorer dan PNS. Petugas perpustakaan, lab. 

komputer masuk inklut ke dalam TU. Penjaga sekolah satu orang dengan 

kualifikasi pendidikan SMA dengan status PTT. Keamanan 1 orang pendidikan 

SMA status PTT. 
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5. Data Sarana Ruang Dan Lapangan 

1) Data Ruang Belajar (Kelas) 

Tabel 8 

Ruang Belajar 

 

Kondisi 

Jumlah Dan Ukuran 
Jumlah Ruang 

Lainnya Yang 

Digunakan 

Untuk Kelas 

Jumlah Ruang 

Yang 

Digunakan 

U.R. Kelas 

(f)=(d+e) 

Ukuran 

7x9m 

(a) 

Ukuran 

63m 

(b) 

Ukuran 

63m 

(c) 

Jumlah 

(d)  

= 

(a+b+c) 

Baik 17   17  17 

Rusak 

Ringan 
 3     

Rusak 

Sedang 
      

Rusak 

Berat 
      

Rusak 

Total 
      

 Sumber Data : Profil SMP Negeri 2 Kalianda T.A. 2016/2017 

Keterangan Kondisi : 

Baik Kerusakan  10 % 

Rusak Ringan 3 

Rusak Sedang  

Rusak Berat  

Rusak Total  

Sumber Data : Profil SMP Negeri 2 Kalianda T.A. 2016/2017 

Ruang belajar siswa seluruhnya ada 17 (tujuh belas) kelas. Setiap kelas 

ukurannya rata-rata  , dan kondisi bangunan kelas rata-rata masih bagus. 

Dari tabel diatas terlihat ada tiga bangunan yang rusak ringan. 
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2) Data Ruang Belajar Lainnya 

 

Tabel 9 

Ruang Belajar Lainnya 

 

Jenis 

Ruangan 

Jmlh 

(bh) 

Ukuran 

(pxl) 
Kondisi 

Jenis 

Ruangan 

Jmlh 

(bh) 

Ukuran 

(pxl) 
Kondisi 

Kelas 17 9x7 m Baik     

Ruang Lab. 

IPA 
 144  Baik     

Ruang 

Perpustaaan 
  Baik     

Sumber Data : Profil SMP Negeri 2 Kalianda 

Ruang belajar lainnya, selai sepuluh ruang kelas dengan kondisi baik 

terdapat ruang lab dengan ukuran 144  dengan kondisi baik dan ruang 

perpustakaan berukuran . 

3) Data Ruang Kantor 

Dalam ruang kantor yang hanya terdapat 1 buah ruang administrasi. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 10 

Ruang Kantor 

Jenis Ruang Jumlah (Buah) Ukuran (pxl) Kondisi 

Ruang administrasi 1  63,5  Baik 

 Sumber Data : Profil SMP Negeri 2 Kalianda T.A. 2016/2017 

 Untuk ruang administrasi hanya satu buah dengan ukuran 63,5  dengan 

kondisi baik. 
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Tabel 11 

Ruang Penunjang Belajar 

Jenis Ruangan Jmlh 

(bh) 

Ukuran 

(pxl) 

Kondisi Keterangan 

1. Lab. IPA 1 126  Baik Sudah Ada 

Fasilitas/Peralatan Lab 

2. Perpustakaan 1 169  Baik Fasilitas Perpustakaan 

Belum Lengkap 

3. UKS/OSIS/BP 1 35 Baik Ada 

4. Rumah Penjaga 2 42 Rusak Semi Permanen 

5. Rumah Dinas    Tidak Ada 

6. Ruang Kelas 17 1,071 Baik  

7. Mushola 1 77  Baik Fasilitas masih kurang 

8. WC Siswa 6 36  Baik  

Jumlah 28 486,5    

 Sumber Data : Profil SMP Negeri 2 Kalianda T.A. 2016/2017 

 Ruang penunjang belajar sesuai dengan data pada tabel tersebut 7 buah 

bangunan. Bangunan perpustaaan 1, bangunan UKS/OSIS/BP 1 buah, bangunan 

ruang kelas 17 buah, dan WC 6 buah. Bangunan yang ada masih jauh belum 

cukup dengan guru TU dan siswa yang ada. Perlu ada penambahan bangunan baik 

dari bantuan atau dinas yang terkait. 

Tabel 12 

Lapangan Upacara Dan Olah Raga 

Lapangan 
Jumlah 

(bulan) 

Ukuran 

(pxl) 
Kondisi Keterangan 

1. Lapangan Olah Raga 

a. Lapangan Basket 

b. Lapangan. Volly 

c. Lap. Badminton 

d. Lap. Tenis Meja 

1 4,500 Baik Ada 

2. Lapangan Upacara 1   Ada 

 Sumber Data : Profil SMP Negeri 2 Kalianda T.A. 2016/2017 
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 Lapangan upacara dan olah raga SMP Negeri 2 Kalianda ada dan menyatu 

menjadi satu dan berharap ada pemetaan dan penambahan sarana dan berharap 

ada pemetaan dan penambahan saran olah raga yang lainnya. 

4) Kepemilikan Tanah   : Pemerintah 

Status Tanah    : Milik 

Luas Tanah/Lahan   : 21,249  

Luas Tanah Terbangun  : 1,714  

Luas Tanah Siap Bangun  : 19,535  

Luas Lantai atap siap bangunan : 14,835  

SMP Negeri 2 Kalianda menempati lahan milik pemerintah dengan luas 

tanah 21,249 , luas tanah bangunan 1,714 , tanah luas siap bangun 19,535 

 dan lantai atap siap bangun 14,835 . 

6. Program Kerja Kepala Sekolah 

Analisis pendidikan sekolah 1 hingga 4 tahun ke depan yang 

terprogram dalam program kegiatan kepala sekolah adalah kegiatan yang 

terdapat prioritas utama. Dari 9 standar yang termuat dalam program kegiatan 

kepala sekolah, secara keseluruhan sudah dilaksanakan untik mencapai tujuan 

pembelajaran dan tujuan pendidikan. 

Kepala sekolah harus melakukan perannya secara maksimal untuk 

mewujudkan tujuan tersebut. Kinerja guru juga harus maksimal dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga proses pembelajaran berjalan 
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dengan baik sesuai dengan harapan yang terdapat dalam program kegiatan 

yang telah direncanakan. 

7. Kurikulum SMP Negeri 2 Kalianda 

Kurikulum adalah merupakan garis-garis besar program pengajaran 

yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Beberapa ahli memberikan definisi tentang kurikulum sangat bervariasi. 

Kurikulm adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang 

disusun secara sistematis untuk menyelesaian suatu program untuk 

memperoleh ijazah. Kurikulum adalah seluruh bahan pelajaran yang harus 

disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institutional 

pendidikan.  

Sesuai dengan perkembangan zaman dan inovasi pendidikan maka 

kurikulum diartikan semua kegiatan belajar atau semua pengalaman belajar 

yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan 

sebagai hasil belajar yang diharapkan. Pengertian kurikulum secara luas dapat 

diartikan segala sesuatu kegiatan belajar mengajar, strategi belajar mengajar, 

cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran dan sebagainya. 

Dalam pelaksanaan kurikulum di SMP Negeri 2 Kalianda, kurikulum 

yang digunakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang lebih 

dikenal dengan nama KTSP. KTSP adalah, kurikulum operasional yang 

disusun dan dibuat serta dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kalianda. Kurikulum 
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KTSP di SMP Negeri 2 Kalianda, di dalamnya terdiri dari 4 aspek penilaian 

yaitu ; aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap dan perilaku. 

KTSP adalah kurikulum operasional yang dilakukan dan digunakan 

dalam proses pembelajaran di sekolah telah disesuaian dengan tingkat 

perkembangan kultur lingkungan sekolah setempat. Kurikulum KTSP 

digunakan sebagai acuan proses kegiatan belajar mengajar dengan 

memperhatikan konsep dan perilaku masyarakat sebagai bekal untuk 

mengembangan potensi alam sekitarnya agar ekonomi, sosial dan budaya 

lebih meningkat dan sejahtera. Berikut ini disajikan struktur kurikulum SMP 

Negeri 2 Kalianda T.A. 2016/2017. 

Tabel 13 

Struktur Kurikulum SMP Negeri 2 Kalianda T.P. 2016/2017 

 

No. Mata Pelajaran 

Standar Jam Pelajaran  Yang 

Masih Berlaku Sampai Tahun 

2016 

1.  Pendidikan Agama 2 Jam 

2.  Pendidikan Kewarganegaraan 2 Jam 

3.  Bahasa Indonesia 5 Jam 

4.  Bahasa Inggris 4 Jam 

5.  Matematika 5 Jam 

6.  Ilmu Pengetahuan Alam 4 Jam 

7.  Ilmu Pengetahuan Sosial 4 Jam 

8.  Seni Budaya dan Keterampilan 2 Jam 

9.  Penjaskes 2 Jam 

 Sumber Data : Profil SMP Negeri 2 Kalianda T.A. 2016/2017 

 Dari tabel di atas semua mata pelajaran mengacu pada  Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP).  
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B. Penyajian Dan Analisis Data 

1. Indikator Kompetensi Profesional Guru 

a. Penguasaan Materi Pelajaran Yang Terdiri Atas Penguasaan 

Bahan Yang Harus Diajarkan Dan Konsep-Konsep Dasar 

Keilmuan Dari Bahan Yang Diajarkannya itu 

Menurut Undang-Undang RI No.14 tahun 2005 seorang guru harus 

memiliki kompetensi yang berkaitan dengan tugasnya antara lain 

Pertama, kompetensi pedagogic, maksudnya adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik.Kedua, kompetensi kepribadian, 

maksudnya adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak 

mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Ketiga, 

kompetensi profesional, maksudnya adalah kemampuan penguasaan 

materi pelajaran secara luas dan mendalam. Keempat, kompetensi sosial, 

maksudnya adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efesien dengan peserta didik, sesama guru, 

orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar guru profesional 

tidak akan bisa terus bertahan (survive), bila ia tidak terus menerus 

memperdalam pengetahuannya, mengasah keterampilannya, dan 

memperkaya wawasan dan pengalamannya. Untuk itulah para 

profesional membutuhkan proses belajar (termasuk praktek) yang 

berkesinambungan (continual), dengan bermacam-macam cara. Mulai 

dari membaca buku, menganalisa pengalaman orang lain, mengikuti 

seminar atau diskusi (bukan untuk mencari sertifikat tapi cari ilmu), kerja 
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praktek hingga mengikuti program reedukasi (retraining) mungkin juga 

melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi. 

Kemampuan mengajar guru yang sesuai dengan tuntutan standar 

tugas yang diemban memberikan efek positif bagi hasil yang ingin 

dicapai seperti perubahan hasil akademik siswa, sikap siswa, 

keterampilan siswa, dan perubahan pola kerja guru yang makin 

meningkat, sebaliknya jika kemampuan mengajar yang dimiliki guru 

sangat sedikit akan berakibat bukan saja menurunkan prestasi belajar 

siswa tetapi juga menurunkan tingkat kinerja guru itu sendiri. Untuk itu 

kemampuan mengajar guru menjadi sangat penting dan menjadi 

keharusan bagi guru untuk dimiliki dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, tanpa kemampuan mengajar yang baik sangat tidak mungkin 

guru mampu melakukan inovasi atau kreasi dari materi yang ada dalam 

kurikulum yang pada gilirannya memberikan rasa bosan bagi guru 

maupun siswa untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. 

Ibu Ima Adimayanti, S. Ag, mengatakan bahwa kemampuan dalam 

penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan 

adalah salah satu tingkat keprofesionalan seorang guru. Kemampuan 

penguasaan materi memungkinkannya membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompetensi.
10

 

                                                           
10

 Hasil Wawancara Dengan Ibu Ima Adimayanti, S. Ag, Selaku Guru PAI di SMP N 2 

Kalianda, Tanggal 1 November 2016 
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Menurut Bapak M. Tohar, Selaku Guru PAI di SMP N 2 Kalianda 

mengatakan bahwa “kehadiran seorang guru haruslah seorang yang 

memang professional dalam arti memiliki ketrampilan dasar mengajar 

yang baik, memahami atau menguasai bahan dan memilliki loyalitas 

terhadap tugasnya sebagai guru”. Dengan demikian guru dituntut harus 

memiliki kompetensi. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang 

guru adalah kompetensi professional. Kompetensi professional yang 

dimaksud disini adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing para 

peserta didik.
11

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

penguasaan yang sesuai dengan bidang studi merupakan salah satu 

tingkat keprofesional dari seorang guru khususnya para guru di SMP 

Negeri 2 Kalianda. Serta kehadiran seorang guru juga haruslah seorang 

yang profesional dalam arti memiliki keterampilan dasar mengajar yang 

baik. Kompetensi Profesional Guru di SMP N 2 Kalianda khususnya 

dalam penguasaan materi pelajajaran PAI di kelas sudah baik dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas.  

Dari penjelasan diatas bahwasannya seorang guru PAI harus 

mampu menguasai bahan yang akan diajarkan di dalam kelas atau di 

                                                           
11

 Hasil Wawancara dengan Bpk. M. Thohar Selaku Guru Agama Islam Di SMP N 2 

Kalianda, Tanggal 1 November 2016 



86 

 

dalam proses pembelajaran sehingga dalam mengajar guru sudah 

menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan di dalam kelas. 

b. Penguasaan Dan Penghayatan Atas Landasan Dan Wawasan 

Kependidikan Dan Keguruan 

 Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar  atau alas, karena 

itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar 

pijakan. Titik tolak  atau dasar pijakan ini dapat bersifat material (contoh: 

landasan pesawat terbang); dapat pula bersifat konseptual (contoh: 

landasan pendidikan). Landasan yang bersifat koseptual identik 

dengan asumsi,  adapun asumsi dapat dibedakan menjadi tiga macam 

asumsi, yaitu aksioma, postulat dan premis tersembunyi. 

Pendidikan antara lain dapat dipahami dari dua sudut pandang, 

pertama dari sudut praktek sehingga kita mengenal istilah praktek 

pendidikan, dan kedua dari sudut studi sehingga kita kenal istilah studi 

pendidikan. 

Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok 

orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang 

untuk mencapai tujuan pedidikan.Kegiatan bantuan dalam praktek 

pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan (makro maupun mikro), 

dan dapat berupa kegiatan pendidikan (bimbingan, pengajaran dan atau 

latihan).Studi pendidikanadalah kegiatan seseorang atau sekelompok 

orang dalam rangka memahami pendidikan. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan 

pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik 

tolak  dalam rangka praktek pendidikan dan atau  studi pendidikan. 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru memiliki 

landasan-landasan yang mencakup sebagai berikut :  

1. Landasan Filosofis. 

Landasan Filosofis merupakan landasan yang berkaitan 

dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah 

masalah-masalah pokok seperti: Apakah pendidikan itu, mengapa 

pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi 

tujuannya, dan sebagainya. 

Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau 

bersifat filsafat (falsafat, falsafah). Kata filsafat (philosophy) 

bersumber dari bahasaYunani, philein berarti mencintai, 

dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif, atau bijaksana. 

Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh dan 

konseptual yang menghasilkan konsepsi-kosnsepsi mengenai 

kehidupan dan dunia. Konsepsi-konsepsi silosofis tentang 

kehidupan manusia dan dunianya pada umumnya  bersumber dari 

dua faktor, yaitu: 

a) Religi dan etika yang bertumpu pada keyakinan. 

b) Ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran 
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Filsafat berada dianatara keduanya: Kawasannya seluas 

religi, namun lebih dekat dengan ilmu pengetahuan karena filsafat 

timbul dari keraguan dan karena mengandalkan akal manusia. 

Tinjauan filosofis tentang sesuatu, termasuk pendidikan, berarti 

berpikir bebas serta merentang pikiran sampai sejauh-jauhnya tentang 

sesuatu itu. Penggunaan istilah filsafat dapat dalam dua pendekatan, 

yakni: 

Tinjauan filosofis tentang sesuatu, termasuk pendidikan, 

berarti berpikir bebas serta merentang pikiran sampai sejauh-

jauhnya tentang sesuatu itu. Penggunaan istilah filsafat dapat 

dalam dua pendekatan, yakni : 

1. Filsafat sebagai kelanjutan dari berpikir ilmiah, yang 

dapat dilakukan oleh setiap orang serta sangat 

bermanfaat dalam memberi makna kepada ilmu 

pengetahuannya itu. 

2. Filsafat sebagai kajian khusus yang formal, yang 

mencakup logika, epistemology (tentang benar dan 

salah), etika (tentang baik dan buruk), estetika (tentang 

indah dan jelek), metafisika (tentang hakikat yang 

“ada”, termasuk akal itu sendiri), serta social dan politik 

(filsafat pemerintahan). 
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Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa filsafat 

merupakan landasan yang memiliki makna dan hakikat khususnya 

dalam pendidikan. 

2. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis merupakan suatu landasan dimana 

terjadinya suatu interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi 

dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri. 

Sehingga melahirkan cabang cabang sosiologi antara lain 

sosiologi pendidikan dan ruang lingkup yang di pelajari yaitu : 

a) Hubungan pendidikan dengan aspek masyarakat lain, 

b) Hubungan kemanusiaan di sekolah, 

c) Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, 

d) Sekolah dalam komunitas,mempelajari pola interaksi 

antara sekolah dalam komunitasnya  

Ibu Sumiati, S. Pd, menyatakan bahwa hubungan kemanusia 

yang ada di SMP N 2 Kalianda meliputi 2 aspek penting yaitu : 1) 

sifat kebudayaan dalam sekolah yang khusus dan berbeda dengan 

kebudayaan di luar sekolah, dan 2) Pola interaksi dan struktur 

masyarakat sekolah. 

 

3. Aspek Kultural  



90 

 

Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbale 

balik, sehingga kebudayaan dapat dilestarikan/dikembangkan 

dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi 

penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupan 

formal. Landasan kultural/kebudayaan merupakan suatu gagasan 

dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu 

terkait dengan pendidikan, dan dalam belajar arti luas dapat 

berwujud : 

a. Ideal seperti ide, gagasan, nilai dan sebagainya. 

b. Kegiatan yang berpola dari manusia dalam masyarakat, 

dan 

c. Fisik yakni benda hasil karya manusia 

 

4. Landasan Psikologis 

Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, 

sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang 

penting dalam bidang pendidikan. Pada umumnya landasan 

psikologis dari pendidikan tersebut terutama tertuju pada 

pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan 

dan proses belajar. 

Landasan psikologis merupakan Pemahaman peserta didik 

utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan 

faktor keberhasilan untuk pendididkan. 
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Salah satu aspek dari pengembangan manusia seutuhnya 

adalah yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian, 

utamanya agar dapat diwujudkan kepribadian yang mantap dan 

mandiri. 

5. Landasan Ilmiah dan Teknologis 

Landasan ilmiah dan teknologis merupakan suatu istilah 

yang perlu dikaji agar jelas makna dan kedudukan masing-masing 

yakni pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi. Pengetahuan 

(knowledge) adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui 

berbagai cara pengindraan terhadap fakta, penalaran (rasio), 

intuisi, dan wahyu. 

IPTEK merupakan salah satu hasil dari usaha manusia 

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang telah dimulai 

pada permulaan kehidupan manusia.  

c. 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 

Kemampuan merencanakan program belajar mengajar bagi 

profesi guru sama dengan kemampuan mendesain bangunan bagi 
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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 

Melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar 

merupakan tahap pelaksanaan dari program yang telah dibuat. 

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kemampuan yang 
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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 

siswa. Penilaian secara structural objektif berhubungan dengan 

pemberian skor, angka, atau nilai yang biasa dilakukan dalam 

rangka penilaian hasil belajar siswa. Meskipun masih banyak 
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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. 

 

d. Kompetensi Profesional Guru Agama Islam Di SMP Negeri 2 

Kalianda  

Dalam proses interaksi belajar mengajar untuk menciptakan 

proses pembelajaran yang bermutu salah satunya diperlukan adanya 

kompetensi professional guru agama Islam. Hal ini perlu disadari oleh 

guru apalagi kaitannya dengan mutu hasil pembelajaran agama Islam 
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yang merupakan ilmu yang sangat penting bagi setiap muslim khususnya. 

Untuk itu sebagai seorang guru agama Islam yang memiliki kompetensi 

profesional harus mampu untuk menciptakan hasil pembelajaran yang 

bermutu, khususnya mutu hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Begitu juga di SMP Negeri 2 Kalianda dalam proses belajar 

Pendidikan Agama Islam tidak hanya meningkatan kompetensi 

profesional guru agama Islam tetapi juga bagaimana mutu hasil 

pembelajaran menjadi lebih baik. Ada beberapa bentuk yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru agama 

Islam, di antaranya : 

b. Melalui Pendidikan dan Pelatihan 

Dari hasil wawancara/interview yang peneliti lakukan di 

SMP Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan bahwa peningkatan 

kompetensi profesional guru agama Islam pengaruhnya terhadap 

mutu hasil pembelajaran dapat dilakukan melalui pendidikan 

dan pelatihan.  

Ibu Sumiati S. Pd selaku kepala sekolah mengatakan 

bahwa, “peningkatan kompetensi professional guru agama 

Islam sudah dilakukan sejak guru mengikuti pendidikan 

prajabatan dan terus berkelanjutan sampai sekarang dalam 

bentuk pendidikan dan pelatihan.”
12

 

Bapak M. Tohar selaku guru agama Islam di SMP Negeri 2 

Kalianda juga mengatakan hal yang sama yakni, “Saya 

sudah diberi bekal tambahan untuk kompetensi professional 

                                                           
12

 Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kalianda, Tanggal 8 

November 2016 
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guru agama Islam serta pengaruhnya terhadap mutu hasil 

pembelajaran sejak saya mengikuti pendidikan prajabatan 

dan terus saya tingkatkan melalui MGMP.”
13

  

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ima Adimayanti, S. Ag, 

salah satu Guru PAI SMP Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan 

menunjukkan bahwa mutu hasil pembelajaran yang sangat baik 

salah satunya adalah meningkatkan hasil belajar siswa di kelas.  

Ibu Ima Adimayanti, S. Ag selaku guru PAI  mengatakan, 

”Kompetensi profesional guru agama Islam dapat terlihat 

pada saat proses belajar mengajar salah satunya dapat 

terlihat dari penguasaan materi agama Islam yang 

mendalam dan luas sehingga berpengaruh terhadap mutu 

hasil pembelajaran di kelas.:
14

 

Hal ini juga didukung oleh pernyataan 5 siswa yang 

mengatakan,”Kami sangat senang dan bersemangat jika 

mengikuti pembelajaran dengan guru PAI yang memiliki 

kompetensi profesional salah satunya dalam penguasaan 

materi agama Islam dengan ulasan yang luas dan 

mendalam, sehingga hasil pembelajaran menjadi lebih baik 

dan berpengaruh terhadap mutu hasil pembelajaran di 

kelas”.
15

 

 

 

c. Peningkatan dan Penguasaan Guru Agama Islam 

Terhadap Materi Pelajaran Secara Mandiri 

Agar selalu dapat menguasai materi dengan mendalam guru 

perlu berusaha secara mandiri yang terus menerus dan tidak 

menggantungkan diri pada orang lain. Usaha dapat dilakukan 

dengan jalan banyak membaca buku yang berkaitan dengan 

                                                           
13

 Hasil Wawancara dengan Bpk. M. Tohar Selaku Guru Agama Islam di SMP Negeri 2 

Kalianda, Tanggal 8 November 2016 
14

 Hasil Wawancara dengan Ibu Ima Adimayanti, S. Ag Selaku Guru Agama Islam di 

SMP Negeri 2 Kalianda, Tanggal 8 November 2016 
15

 Hasil Wawancara dengan Siswa SMP Negeri 2 Kalianda Lampung Selatang, Tanggal 8 

November 2016 
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materi pelajaran, dapat mencari informasi tambahan melalui 

internet dan dapat pula dilakukan dengan berdiskusi pada para 

ahli atau nara sumber yang ada disekitar guru.  

Ada guru melanjutkan kuliah ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi dengan biaya sendiri, ada juga yang rajin 

melakukan penelitian ilmiah agar memperoleh tambahan 

pengetahuan dari praktek penelitian dilapangan.  

Guru dapat juga menugaskan pada siswa untuk 

mengumpulkan sumber belajar dan materi pelajaran dari media 

cetak misalnya surat kabar dan tabloid yang selanjutnya akan 

menambah kemampuan guru dalam memperluas ilmu 

pengetahuannya. 

d. Kompetensi Profesional Guru Agama Islam Di SMP 

Negeri 2 Kalianda Serta Pengaruhnya Terhadap Mutu 

Hasil Pembelajaran 

Kompetensi profesional guru agama Islam serta 

pengaruhnya terhadap mutu hasil pembelajaran dapat terlihat 

dari penguasaan guru agama Islam terhadap materi 

pembelajaran yang mendalam seperti yang telah dijelaskan di 

atas. Disamping penguasaan materi pembelajaran yang 

mendalam, guru agama Islam yang juga dituntut untuk untuk 

dapat memanfaatkan media pembelajaran sehingga kompetensi 

profesional guru agama Islam dan mutu hasil pembelajaran 
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menjadi lebih maksimal/baik, sebab media pembelajaran 

merupakan jembatan untuk memperbaiki kompetensi 

profesional guru agama Islam serta pengaruhnya terhadap mutu 

hasil pembelajaran yang lebih baik. Guru agama Islam yang 

yang mengajar dengan menggunakan media pembelajaran yang 

lengkap dan tepat maka akan mempengaruhi mutu pembelajaran 

siswa di dalam kegiatan belajar mengajar. 

Guru yang memiliki kompetensi profesional dalam merancang 

mutu hasil pembelajaran selalu menggunakan media pembelajaran yang 

relevan terutama pada saat proses belajar di kelas dan jika memungkinkan 

melibatkan siswa dalam pemilihan dan penggunaan media yang 

digunakan. 

Media pembelajaran merupakan jembatan untuk meningkatkan 

kompetensi profesional seorang guru agama Islam serta berpengaruh 

terhadap mutu hasil pembelajaran. Dengan mutu hasil pembelajaran yang 

baik dapat menjadikan peserta didik/siswa : a) Semangat, dengan mutu 

pembelajaran yang baik dapat meningkatkan semangat belajar siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran, b) Rajin, mutu hasil pembelajaran 

yang dirancang dengan baik dapat membuat siswa rajin  belajar, c) 

Efektif, mutu hasil pembelajaran menjadikan hasil pembelajaran di dalam 

menjadi lebih baik, d) Konsentrasi, mutu pembelajaran yang baik dapat 

meningkatkan konsentrasi belajar siswa, mereka tidak bicara semaunya 

waktu belajar, e) Senang, dengan mutu hasil pembelajaran yang baik 
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dapat menyebabkan siswa merasa senang dalam belajar terhindar dari 

kebosanan, f) Termotivasi,mutu hasil pembelajaran yang baik akan 

menyebabkan siswa termotivasi untuk belajar 

Kompetensi profesional guru agama Isla yang baik sekalipun perlu 

ditingkatkan agar mutu hasil pembelajaran dapat meningkat sehingga 

kualitas atau mutu pembelajaran menjadi lebih maksimal. Dengan adanya 

kompetensi profesional guru agama Islam sangat berpengaruh terhadap 

mutu hasil pembelajaran itu sendiri. 

Disamping penguasaan materi dan penggunaan media di tepat di 

atas, kompetensi profesional guru agama Islam terhadap mutu 

pembelajaran juga dituntut dalam penggunaan dan penguasaan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan ilmu mengajar. Materi pembelajaran 

yang disampaikan dengan metode pembelajara yang baik dan tepat akan 

berpengaruh terhadap mutu hasil pembelajaran terutama dapat lebih cepat 

di pahami siswa dan disenangi oleh siswa. 

Mengingat pentingnya metode pembelajaran maka guru agama 

Islam harus berusaha untuk menguasai berbagai metode pembelajaran, 

sehingga dapat meningkatkan kompetensi profesionalnya sebagai guru 

agama Islam serta berpengaruh terhadap mutu hasil pembelajaran di 

kelas. 

Mengingat pentingnya kompetensi profesional guru agama Islam 

serta mutu hasil pembelajaran maka Ibu Kepala Sekolah selalu 
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menganjurkan tidak hanya kepada guru agama Islam melainkan untuk 

semua guru agar dapat terus meningkatkan kompetensi profesionalnya 

sebagai seorang guru dan terus dalam memperbaiki dan meningkatkan 

mutu hasil pembelajaran di kelas. 

Guru agama Islam juga menyadari bahwa kompetensi profesional 

akan berpengaruh terhadap mutu hasil pembelajaran di kelas. 

Dari hasil temuan di SMP Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan 

menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru agama Islam sangat 

berpengaruh terhadap mutu hasil pembelajaran di SMP Negeri 2 

Kalianda. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Guru PAI dan 

Siswa SMP Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan. 

a) Kompetensi Profesional Guru Agama Islam SMP Negeri 2 

Kalianda 

Pengolahan data yang penulis maksud adalah pengolahan dari hasil 

jawaban siswa SMP Negeri 2 Kalianda Kelas VII s/d IX mengenai 

kompetensi profesional guru agama Islam SMP Negeri 2 Kalianda dengan 

siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Pengolahan data ini 

dilakukan dengan jalan mengecek setiap angket mengenai kompetensi 

profesional guru agama yang sudah dikembalikan seluruh responden, 

kemudian menghitung persentase setiap alternatif pilihan, setelah di 

hitunga kemudian dimasukkan ke dalam tabel. 
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Berdasarkan tabulasi tersebut lalu akan dianalisa dengan 

menggunakan cara berfikir induktif, yang pelaksanaannya setiap 

persentase akan diinterpretasikan kemudian persentase yang lebih besar 

dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan sebagai fakta. 




