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ABSTRAK 

 

Hadirnya era industri 4.0 membawa dampak yang sangat 

signifikan terhadap pendidikaan khususnya kompetensi 

profesionalisme guru. Dengan segala perkembangannya era industri 

4.0 menawarkan berbagai kemudahan sekaligus mengancam tenaga 

profesional yaitu guru. Berbagai dilema dan tantangan pendidikan 

agama Islam hadir silih berganti. Selain karena fakor internal 

pendidikan yang tidak kunjung terselesaikan, pendidikan agama Islam 

juga dihadapkan dengan banyaknya persoalan ketika munculnya era 

industri 4.0. Oleh sebab itu, persoalan profesionalisme guru harus 

segera dicarikan solusi dengan cara meningkatkan kompetensi guru. 

Bagaimana Konsep Perngembangan Kompetensi Guru Pai Era 

Industri 4.0. Salah satu cara untuk mengetahui tentang konsep 

pengembangan kompetensi profesional adalah dengan mengkaji buku, 

sumber, artikel dll, yang berkaitan dengan konsep perkembangan 

kompetensi profsional era industri 4.0.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi 

kepustakaan (library research) yaitu kegiatan penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengmpulkan informasi dan data dengan 

bantuan berbagai macam material yang ada diperpustakaan seperti 

referensi, artikel, catatan serta berbagai jurnal. Dengan pendekatan 

deksriptif analisis deduktif yang dianalisis dari berbagai macam 

sumber dan referensi bai yang sifatnya primer maupun sekunder. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

isi (content analysis).  

Setelah dilakukan kajian yang mendalam, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa konsep pengembangan kompetensi profesional 

guru pai era industri 4.0 adalah sebagai berikut: a. Literasi Informasi; 

b. Literasi Komunikasi; c. Literasi Media; d. Educational 

Competence; e. Competence For Technological Commercialization; f. 

Competence in globalization; g. Competence in future strategis. 

 

Kata Kunci : Konsep, Kompetensi Profesional, Era Industr 4.0 
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MOTTO 

 

                       

                

 

“Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 

sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, 

siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di 

dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan 

mendapatkan keberuntungan.” 

 

(QS. Al- An’am [6] ayat 135) 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami 

dan mengembangkan judul, perlu dipertegas kalimat yang 

dianggap perlu yaitu, “KONSEP PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PAI ERA 

INDUSTRI 4.0 “. 

Konsep dalam kamus Besar Bahasa Indonesia artinya 

rancangan, pengertian atau ide yang diabstrakkan dari peristiwa 

konkret.
1
 Sedangkan Pengembangan secara etimologis diartikan 

sebagai cara atau proses, perbuatan mengembangkan.
2
 

Kompetensi secara etimologi, berarti kecakapan atau 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia mempunyai 

wewenang untuk melakukan sesuatu dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Kompetensi diperoleh melalui pelatihan, pendidikan, 

dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar.
3
 

Sedangkan profesional dapat diartikan sebagai suatu keterampilan 

dan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut 

bidang dan tingkatan masing-masing.
4
 

Guru PAI adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, 

membimbing, mengarahkan, mengajar, menilai, dan mengevaluasi 

siswa. Guru yang trampil harus memiliki kompetensi di bidang 

pedagogik, profrsional, keperibadian, dan social. Guru 

bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pendidikan, 

memberikan bimbingan dan instruksi kepada siswa. Tanggung 

jawab ini diwujudkan dalam bentuk, membimbing siswa untuk 

                                                             
 1
 Depdikud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama Edisi Ke Empat : 2008), h.725 
 2
 Zuhri, Convergentive Design Kuruikulum Pendidikan Pesantren 

(Konsepsi dan Aplikasinya), (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 63 
 3
 Jauhari, Guru Profesional, (Yogyakarta: Lakeisha, 2020), h. 23 

 4
 Munirah, Menjadi Guru Beretika dan Profesional, (Padang : CV. 

Insan Cendekia Mandiri, 2020), h. 7 



 
 
2 

belajar, memelihara pribadi, karakter, fisik siswa, mengatasi 

kesulitan belajar, dan menilai kemajuan belajar siswa.
5
 

Industri 4.0 ialah nama tren automasi dan pertukaran data 

terini dalam teknologi pabrik. Didalam pabrik cerdas berstruktur 

modular, system siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan 

salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang 

tidak terpusat. System siber fisi berkumunikasi dan bekerja sama 

dengan satu sama lain dengan manusia secara bersamaan.
6
 

 

B. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat 

penting bagi setiap manusia dalam meningkatkan sumber daya 

manusia demi tercapainya kehidupan yang damai dan sejahtera di 

masa yang akan datang. Selain itu pendidikan juga merupakan 

suatu tolak ukur keberhasilan hidup dari setiap masyarakat, daerah 

dan Negara. Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai suatu 

kegiatan membimbing anak menuju jalan pertumbuhan secara 

optimal agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik, mandiri 

serta bertanggung jawab. Pendidikan sangat berhubungan erat 

dengan perkembangan setiap manusia, mulai dari perkembangan 

suatu fisik individu, keterampilan, kesehatan, fikiran, perasaan, 

dan sikap social individu. Perkembangan itu sendiri yang nantinya 

akan sangat berguna untuk menghadapi kehidupan yang terus 

berkembang di masa yang akan datang. UU No.20 Tahun 2003 

pasal 1 ayat 1 tentang sistem Pendidikan Nasional mengatakan 

bahwa pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara 

sadar dan terencana guna menciptakan proses pembelajaran yang 

                                                             
 5
 Jauhar Fuad, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Menangkal Paham Radikal disekolah, (Institut Agama Islam Tribakti Kediri), 

Pembelajaran Toleransi 21 – 22 April 2018, hal. 561-562 
 6
 Adi Suprayino, Menyusun PTK Era 4.0, (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2020), h. 51 



 
 

3 

aktif mengembangkan potensi spiritual, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak, serta keterampilan yang dimilikinya.
7
 

Dari definisi diatas sudah sangat benar bahwa pendidikan 

menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk setiap manusia 

untuk membentuk pribadi setiap individu menjadi manusia yang 

sempurna baik dari segi keperibadian maupun spiritual sehingga 

dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di 

Indonesia. 

Untuk terwujudnya sebuah tujuan pendidikan makan 

pemerintah wajib mengadakan pendidikan yang berkualitas untuk 

setiap warga Negara. Ada hal penting yang berperan dan dapat 

mempengaruhi kualitas pelaksanaan pendidikan yaitu, dana, 

fasilitator, kurikulum, dan tenaga pendidik. Dari semua hal itu 

yang merupakan komponen yang penting dalam pelaksanaan 

pendidikan. Namun semua komponen tersebut, tenaga pendidik 

merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan 

pendidikan.  Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional pasal 1 disebutkan yaitu “ Pendidik adalah 

tenaga yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, tutor, 

instruksi yang juga berpartisipasi dalam pelaksanaan proses 

pendidikan”
8
 

Guru adalah satu dari sekian banyak unsur pendukung 

untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Pendidikan yang 

berhasil menciptakan manusia yang sangat berkualitas, 

keberadaan guru merupakan hal utama sebagai fasilitator dalam 

proses pendidikan. Guru sebagai faktor menentukan mutu dalam 

proses pembelajaran, gurulah yang membuat mutu keperibadian 

individu di bentuk, dengan kata lain guru ialah ujung tombak 

dalam upaya memberikan hasil sumber daya manusia yang sangat 

                                                             
 7
 Hary Susanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi kinerja Guru 

Sekolah Menengah Kejuruan, (SMK Negeri 1 Daha Selatan), Jurnal 

Pendidikan Vokasi, Vol 2, Nomor 2, Juni 2012, h.198 
 8
Timor Laga Feriyanto, Kinerja Guru Profesional Sekolah Dasar, 

(Universitas Yogyakarta, 2014), hal 2 mengutip Ali Mudlafir, Pendidik 

Profesional, (Jakarta: Rajawali, 2012) 
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berkualitas. Dalam beberapa hal, kualitas pendidikan semuanya 

berkaitan dengan kualitas seorang guru. Guru juga menjadi 

pembimbig di jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan 

dasar sampai menengah dalam membuat keperiadian individu, 

yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman tanggung jawab 

dalam pelaksanaan proses pendidikan yang mencakup beberapa 

aspek, baik emosional, intelektual, spiritual, dan aspek lainnya. 

Hal tersebut diartikan bahwa tugas menjadi guru yang sangat 

penting dan sangat berperan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimiliki siswa. 

Oleh sebab itu, tidak dapat di pungkiri bahwa guru ialah sosok 

yang sanagt berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan. 

Sebagus dan sebaik apapun kurikulum, dan selengkap apapun 

sarana dan prasarana, tidak akan dapat mencapai tujuan 

pendidikan dengan baik apabila tidak diimbangi dengan guru yang 

baik.
9
 

Pada masa ini guru dipandang sebagai salah satu 

pekerjaan yang sangat profesional, guru bukan hanya sekedar 

harus memiliki kompetensi akademis, guru juga wajib memiliki 

kematangan dalam keperibadian.Aspek keperibadian adalah hal 

penting dalam kompetensi guru profesional. Profesionalalisme 

guru saat ini sangatlah strategis, karena posisinya tersebut, baik 

pada pendidikan nasional maupun tugas fungsional guru, semua 

hal dituntut agar semua kegiatan pendidikan dilakukan secara 

profesional, guru harus memiliki keahlian dalam bidang 

pendidikan khusus nya dalam hal mengajar,dan memiliki rasa 

tanggung jawab terhadap tugasnya dan memenuhi syarat sebagai 

guru/pendidik sehingga dapat menjalanka tugasnya sebagai guru 

dengan kompetensi yang baik.
10

 

                                                             
 9
 Herawati Syamsul, Penerapan Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada Jenjang Sekolah Menengah 

Pertama, (UMI Makasar), Jurnal Idaarah, Vol.I, No.2, Desember 2017, 

hal.276 
 10

 EdiHendri, Guru Berkualitas: Profesional Dan Cerdas Emosi, 

Jurnal Saung Guru: Vol.I No 2 (2010), hal 2 



 
 

5 

Dengan seperti itu guru diharapkan mampu menjalankan 

tugasnya dengan profesional sehingga mendapatkan hasil yang 

baik dan mencetak generasi muda yang sangat berkualitas. Hal ini 

adalah tindakan yang sangat baik untuk generasi muda agar tidak 

tertinggal dengan Negara lain khususnya dalam dunia pendidikan. 

Karena saat ini banyak generasi milenial yang tertinggal 

pendidikannya sebab kurangnya bimbingan dan dukungan dari 

beeberapa pihak. Oleh sebab itu pentingnya seorang guru untuk 

mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin agar dapat 

memperoleh hasil yang sangat baik. Salah satu hal yang mampu 

mengetahui baik atau tidak nya seorang guru dalam melakukan 

tugasnya adalah dengan melihat bagaimana kompetensi 

profesional guru tersebut. 

Dengan demikian, kompetensi guru ialah hasil dari 

penggabungan dari kamampuan yang banyak jenisnya, dapat 

berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

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

melakukan tugas profesionalannya. Dan selain itu, kompetensi 

sudah terbukti merupakan dasar yang sangat kuat dan valid bagi 

pengembangan sumber daya manusia.
11

 

Dan Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. 

Dalam hal ini yang dimaksud yaitu kopetensi guru. Kompetensi 

dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan.
12

 

Guru termasuk dalam bagian internal organisasi 

pendidikan yang mempunyai fungsi, kedudukan dan peran yang 

strategis dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan 

pembangunan bangsa. Dan berkualitas atau tidak, berhasil atau 

                                                             
 11

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja 

Kualifikasi dan Kompetensi Guru, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 99 
12

 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 

Undang-undang RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 2006, hlm. 
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tidak program-program pendidikan yang sudah dirancang oleh 

lembaga pendidikan, akan sangat tergantung pada 

keprofesionalisme para guru. Hal tersebut bersamaan dengan, 

masyarakat modern pada saat ini terus menuntut terpenuhinya 

kebutuhan pendidikan yang berkualitas dan baik bagi anak-

anaknya. Masyarakat makin menantang, menuntut dan 

mengharuskan dunia pendidikan dikelola dengan profesional. 

Salah satunya yaitu adanya guru yang profesional. Tuntutan era 

industri 4.0 dan kehidupan modern memicu profesionalisme 

dalam lembaga pendidikan pada umumnya dan profesionalisme 

guru pada khususnya menjadi mutlak segera diwujudkan. 

Profesionalisme yaitu istilah baku dalam mempersiapkan 

sumber daya manusia era industri 4.0 yang banyak persaingan. 

Banyak yang menekankan profesionalisme pada penguasaan ilmu 

pengetahuan dengan kiat-kiat dalam penerapannya. 

Pada dasarnya, guru profesionalisme merupakan harapan 

setiap bangsa sehingga dijadikan fokus pertama dalam dunia 

pendidikan. Namun, dengan seiring meningkatnya perkembangan 

persaingan dan zaman samakin ketat, guru seringkali dihiraukan 

dan fokus kepada hal yang bersifat teknis. Oleh sebab itu, profesi  

guru menuntut keahlian dan kecakapan bukan hanya kepada 

kemampuan menyampaikan pesan bahan ajar dalam kelas tetapi 

bagaimana pendidik dapat memecahkan berbagai persoalan dalam 

dunia pendidikan.  

Dengan adanya guru profesional diharapkan dapat 

menghadapi revolusi industri 4.0 kualitas hidup pendidik 

meningkat dengan sejumlah kompetensi, kreativitas dan inovasi. 

Sebagaimana firman Allah dalam  
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 “... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di anataramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Mujaadilah [58]:11) 

Orang yang ahli dibidangnya, berilmu, maka dapat 

mengembangkan kamampuan dan ide. Individu yang mempunya 

ide mamu menciptakan hasil karya. Adanya kemampuan dalam 

mengkolaborasikan antara iman dan ilmu maka individu dapat 

mengikuti alur dari setiap perubahan yang terjadi. Pada saat 

terjadi perubahan yang sangat besar di bidang lewat perbaduan 

teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara dunia digital, fisik, 

dan biologi. Maka kompetensi profesional guru sangat penting 

sebagai sumber dalam menangkal revolusi industri 4.0 ke arah 

positif. 
13

 

Terlepas dari hal itu, pendidikan agama Islam pada saat 

ini dihadapkan dengan perkembangan era industri 4.0 yang 

menjadi tantangan sendiri terhadap dunia pendidikan agama 

Islam. Pada saat ini, para pendidik dengan otomatis diwajibkan 

untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang 

semakin jadi yang menerpa bidang pendidikan agama Islam. 

Masalah pendidikan yang akan dihadapi oleh para pendidik Islam 

semakin luas ketia pendidik dihadapkan dengan ketidak siapan 

para pendidik untuk berkolaborasi dengan perkembangan zaman 

yang serba digital. Salah satu contoh yang akan mungkin terjadi 

yaitu ketika sumber belajar utama dulu dikelas yaitu guru, maka 

pada saat ini seorang guru semakin minim perannya dan bahkan 

bias tergantikan oleh teknologi digital pada era industri 4.0 . 

Pada Era revolusi industri 4.0 sangat berdampak 

signifikan. Dampak itu sendiri sangat berpengaruh pada dunia 

pendidikan. Pada era ini ditandai semakin fokusnya peran 

                                                             
13

Asfiati, Redesign Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menuju 

Revolusi Industri 4.0,(Jakarta: Kencana, 2020), h.2 
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teknologi dalam kehidupan manusia. Karena itu muncul kata baru 

dalam dunia pendidikan yaitu pendidikan 4.0 .
14

 

Pada era 4.0 memberikan banyak dilema baru dalam 

bidang pendidikan agama Islam, dilihat dari prefektif profesional 

guru. Bisa jadi peran guru akan semakin terpangkas oleh tenaga-

tenaga pendidik baru yaitu teknologi digital yang dengan otomatis 

akan mempengaruhi profesionalisme pendidik. Dengan hal itu, 

eksistensi pendidik sebagai guru profesional akan dipertanyakan.  

Maka dapat disimpulakn bahwa kompetensi profesional 

guru dapat dilihat dari bagaimana seorang guru dalam 

mengevaluasi hasil pembelajaran. Jika guru sudah melaksanakan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan benar maka guru 

tersebut dapat dikatakan dan dianggap memiliki kompetensi 

profesional yang baik. Dan dalam hal melaksanakan tugas terkait 

perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi guru wajib 

melakukannya dengan benar dan serius, karena seseriusan guru 

dapat dilihat dari usaha guru dalam membuat program 

pembelajaran dengan benar, melaksanakan pembelajaran dengan 

baik dan profesional, dan mengevaluasi hasil belajar dengan baik.  

Akan tetapi kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi di era globalisasi yang sekarang telah menuju era 

revolusi industri 4.0 membawa pengaruh perubahan yang sangat 

luar biasa terhadap dunia pendidian di Indonesia. Terjadi 

perubahan budaya ada seluruh kehidupan masyarakat, sehingga 

membuat perubahan demi perubahan terus terjadi baik pada ranah 

ide, berpola, dan sistem teknologi. Khususnya didunia pendidikan 

pemerintah telah menyusun tentang standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi guru. 

Permasalahannya adalah, apa yang terjadi di dilapangan 

sangat berbeda dengan realitas, khususnya tentang kemampuan 

                                                             
14

 Rofiqi, “Pendidikan Islam Di Era Industri 4.0 (Studi Analisis 

Terhadap Tantangan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam),” 

Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, Vol. 10, No. 02, (Desember 2019): 

1245,  
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profesional guru masih belum terpenuhi secara maksimal, 

sehingga dari aspek pendidik banyak masalah yang bermunculan 

dilapangan dalam melakukan beragam peraturan tersebut. Di sisi 

lain, tuntutan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan 

berubah membuat guru makin ditantang. Perubahan yang dialami 

dalam masyarakat melahirkan tuntutan-tuntutan baru terhadap 

peran yang seharusnya dimainkan oleh guru. 

Melihat uraian dan kondisi dari latar belakang diatas 

bahwa banyak guru yang belum memiliki kompetensi profesional 

yang baik dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, dan juga mengevaluasi hasil pembelajaran. Maka 

penulis tertarik untuk meneliti tentang “ Konsep Pengembangan 

Kompetensi Profesional Guru PAI Era Industri 4.0 “ 

 

C. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis 

memfokuskan penelitian pada batas masalah hanya pada “Konsep 

Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Pai Era Industri 

4.0”  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan pada penelitian ini, yaitu : 

Bagaimana Konsep Pengembangan Kompetensi Profesional Guru 

PAI Era Industri 4.0 . 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam 

penelitian ini, sebagaimana dalam pokok- pokok permasalahan 

skripsim yaitu: 

Untuk mengetahu Konsep Pengembangan Kompetensi Profesional 

Guru PAI Era Industri 4.0 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Teoritis 

Penelitian ini secara langsung akan memberikan khazanah 

Ilmu Pengetahuan Pendidikan Islam Khusunya tentan Konsep 

Perkembangan Kompetensi Profesional Guru PAI Era Industri 

4.0, yang dapat diakses oleh guru dan semua kalangan yang 

berkecimpung di dunia pendidikan. 

2. Praktis  

Hasil penelitian dapat dijadikan informasi dan motivasi bagi 

tenaga pendidik dan pendidikan dalam menyusun kurikulum 

dan strategi mengajar. Selain itu juga akan memanusiakan 

manusia sehingga lebih tercapai tercapai tujuan pendidikan 

Islam dan nasional yang dikembangkan.  

 

G. Tinjauan Pustaka 

Setelah melakukan tinjauan pustaka, ada beberapa 

penelitian yang memahas beberapa hal yang berkaitan dengan 

tema yang akan diteliti. Adapaun skripsi atau jurnal yang secara 

tidal langsung relevan dengan judul pembahasan yang akan ditulis 

penulis adalah : 

1. Jurnal yang disusun oleh Rina Saptina, dengan judul 

Meningkatkan Profesionalisme Guru Dalam Menghadapi 

Tantangan Global Di Era Revolusi Industri 4.0 . Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru Dalam Menghadapi Tantangan 

Global di Era Revolusi 4.0. Merupakan tugas penting 

setiap stakeholder pendidikan, baik dari dalam  jajaran 

pembuat keputusan maupun sampai pelaksana keputusan. 

Sinergi semua harus dilakukan dan teerus menerus dan 

searah, agar perbaikan Mutu Profesionallisme Guru dalam 
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berbagai kemampuan dapat terwujud dan tercapai. 

Melihat tantangan yang ada di depan yang sangatlah sulit, 

solusinya memang harus kita saling bahu-membahu dalam 

meningkatkan perbaikan Mutu profesionalisme guru. 

2. Jurnal yang disusun oleh I Made Sedana, dengan judul 

Guru Dalam Peningkatan Profesionalisme,  Agen 

Perubahan Dan Revolusi Industri 4.0. hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa, memiliki sikap demokratis ialah 

merupakan syarat yang penting bagi guru yang 

profesional di era industri  4.0. Begitu juga 

ketergantungan pada Iptek, misalnya, jelas merupakan 

fenomena global yang wajib direspons guru dalam proses 

belajar-mengajar dalam arti luas agar proses pembelajaran 

bisa berjalan efisien, relevan, dan selalu aktual. Tanpa 

merespons fenomena global itu, semua guru akan 

tergelincir pada unjuk kerja yang tidak kontekstual, 

sehingga pembelajaran yang terjadi tidak akan mampu 

membekali para peserta didik untuk memiliki kompetensi 

yang relevan dengan tuntutan era revolusi industri 4.0. 

 

H. METODE PENELITIAN 

Sebelum penulis menguraikan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis memaparkan tentang 

pengertian dari metode penelitian, sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh para ahli dalam bidang pendidikan, yakni 

sebagai beriut:  

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian.
15

 Dari Pengertian tersebut, 

maka dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan suatu 

cara yang dipakai dalam penelitian untuk mendapatkan informasi-

informasi penting yang berhubungan dengan data yang akan 

diteliti. 

                                                             
 15

 Aminah, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 65 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian tinjauan pustaka, yaitu sumber data yang digali dari 

berbagai sumber rujukan atau referensi dalam menyusun 

penelitian. Oleh karena itu, dalam penulisan penelitian ini penulis 

menggunakan langkah - langkah sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini penulis menggunakan tinjauan 

pustaka (library research) sebab semua yang digali yaitu 

bersumber dari kepustakaan.  

Adapun library research adalah penelitian 

perpustakaan penelitiannya digali lewat berbagai objek 

informasi kepustakaan (buku, jurnl ilmiah, majalah, 

Koran, ensiklopedia, dan dokumen).
16

 Moh.Nazir, 

menyatakan bahwa library research ialah “menelusuri 

literature yang ada dan menelaah secara terus adalah salah 

satu kerja kepustakaan yang sangat dipebutuhkan dalam 

mengerjakan penelitian”.
17

 Suharsimi Arikunto 

menjelaskan bahwa “Penelitian di perpustakaan juga 

banyak dilakukan dengan cara menganalisis buku, dan 

merupakan kegiatan yang cukup menyenangkan. 

Penelitian akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan 

bidang ilmu yang dielitinya”.
18

 

Dengan begitu, sudah jelas bahwa penelitian 

kepustakaan yaitu merupakan suatu proses mencari data-

data tertulis atau tercetak untuk mencari teori-teori dan 

informasi yang diperlukan dan data-data yang 

                                                             
 16

 Mestika Z, Metodelogi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2004), h. 90.  
 17

Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 19880, 

h.111. 
 18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian; Suatu Pendekatan 

Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 16 
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berhubungan dengan masalah yang dibahas didalam suatu 

penelitian, khususnya pada penelitian ini. 

Dalam hal ini objeknya adalah konsep 

perkembangan kompetensi profesional guru pai era 

industry 4.0 . 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini masuk 

kedalam penelitian “deskriptif-analisis”, yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat 

mungkin mengenai obyek penelitin, baik dari gejala 

maupun kelompok tertentu yang kemudian dianalisis.
19

 

Menurut Sumardi Suryabrata metode deskriptif-

analisis adalah untuk mengakumulasikan data dasar 

dengan cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari 

atau menemukan saling hubungan, mentset hipotesis, 

membantu ramalan, atau mendapatkah makna dan 

implikasinya. 
20

 

2. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam 

sebuah penelitian adalah subyek dari dari mana sumber data 

itu diperoleh. 
21

 Demi kesempurnaan dan kelengkapan 

data,penulis mendapatkan sumber data yang dapat dipercaya 

dan dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan 

Konsep Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Pai Era 

Industri 4.0, dan berbagai buku-buku sebagai penunjang 

dalam menjawab rumusan masalah yang terkait dengan 

penelitian ini. Untuk itu penulis membagi sumber data 

menjadi dua bagian dalam mengklarifikasikan yaitu:  

                                                             
 19

Koentjaraningtar, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: 

Gramedia, 1981), h. 29. 
20

Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2013), h. 66 
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneltian, Suatu Pendekatan 

Praktis Edisi Revisi (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data atau catatan yang 

didapat secara langsung dari sumbernya.
22

 Dalam buku 

lain data primer adalah sumber yang bemberi data 

langsung dari tangan pertama.
23

 

Sedangkan menurut Syuthi Ali sumber data 

primer adalah dokumen, catatan harian, arsip, biografi 

yang ditulis langsung oleh paluku, dan berbagai berita 

yang ditulis oleh orang-orang sezaman. 
24

 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulakn 

beberapa data yang diperlukan guna menunjang penelitian 

ini baik buku, surat kabar, dan sebagainya. Yang menjadi 

data primer atau sumber data utama dalam penelitian ini 

menggunakan buku- buku yang berhubungan dan 

mengandung data tentang konsep pengembangan 

kompetensi profesioanl guur pai era industri 4.0. Adapun 

yang dijadikan data primer dalam penelitian ini adalah : 

Karangan Asfiati, 2020. Redesign Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Menuju Revolusi Industri 4.0, 

karangan Ahmad Sabri, 2020. Pendidikan Islam 

Menyongsong Era Industri 4.0. dan Jurnal karya 

Kartilawati dan Mawaddatan Warohmah yang berjudul 

Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Di Era 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi.  

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang berorientasi pada 

data yang mendukung secara langsung maupun tidak 

langsung yang berkaitan dengan subjek penelitian. 

                                                             
 22

 Waluya bagja, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di 

Masyarakat (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2004), h. 79. 
 23

 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Grafindo 

Prasada, 2013), h.19. 
24

Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama, (Jakarta: Rajawali 

Pres, 2002), h. 21 
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Meliputi karya-karya yang berhubungan langsung ataupun 

membahas tentang konsep pengembangan kompetensi 

profesioanl guru pai era industri 4.0 : 

1) Karangan Prof. Dr. H. Hamzah B. Uno, M.Pd, buku 

Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan 

Remormasi Pendidikan di Indonesia. 

2) Karangan Jamil Suprihatiningrum, M.Pd. Si, buku 

Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan 

Kompetensi Guru.  

3) Karangan janner Simarmata dan Mustofa Abi 

Hamid, buku Pendidikan Di Era Revolusi 4.0 

tuntutan, Kompetensi dan Tantangan. 

4) Jurnal karya  Anwar Nurkholis yang berjudul 

Profesionalisme Guru Di Era Revolusi Industri 4.0 

5) Jurnal karya Rina Septina yang berjudul 

Meningkatkan Profesionalisme Guru Dalam 

Menghadapi Tantangan Global Di Era Revolusi 

Industri 4.0 

6) Jurnal karya Fu’ad Arie Noor yang berjudul 

Kompetensi pendidikan di era revolusi industry 4.0  

7) Selain dari buku tersebut diatas, penulis juga 

menggunakan buku atau data lain yang relevan dan 

sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini.  

3. Tahap-tahap Peneltian  

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian studi 

pustaka ini adalah: 

a. Melakukan inventarisasi judul-judul bahan pustaka yang 

berhubungan dengan masalah penelitian, seperti buku-

buku, laporan penelitian (skripsi, tesis, dan lain-lain), 

ensiklopedia, jurnal dan sebagainya.  
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b. Melakukan penelitian isi dalam pustaka (bahan pustaka 

yang telah dicari).  

c. Melakukan penelaahan terhadap tulisan dalam bahan 

pustaka. Penelaahan tersebut dilakukan dengan cara 

pemilihan unsur-unsur informasi, terutama konsep dan 

teori, dan unsur-unsur metodologi yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. 

d. Melakukan pengelompokkan hasil yang telah ditulis, 

sesuai rumusan yang telah tercantum dalam masalah dan 

pertanyaan pendidikan. Ia merupakan bahan baku untuk 

disajikan dalam rumusan kajian pustaka. Dalam rumusan 

ini dikemukakan tentang beberapa pengertian, konsep, 

teori, dan model penelitian yang lazim digunakan tentang 

subyek penelitin yang digunakan. 
25

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian 

adalah mendapatkan data.
26

 Dalam pengumpulan data yang 

bersifat teori maka digunakan metode dokumentasi guna 

mengumpulkan berbagai teori dan pendapat serta yang berlaku 

dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan lainnya. Dalam 

tahapan ini, peneliti berusaha menyeleksi data-data yang 

berhubungan dengan konsep pengembangan kompetensi 

profesional guru pai era industri 4.0 . 

Menurut Furchan, Metode Dokumentasi adalah mencari 

data yang menyakut hal-hal variabel yang berupa bahan tertulis 

seperti catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen, rapat dan sebagainya. Cara mengumpulkan data melalui 

                                                             
25 Hasan Basri, Penentuan Penyusunan Penelitian dan Penulisan 

Skripsi : Bidang Ilmu Agama Islam (Jakarta : Logos, 1998), h. 35. 
 26

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan dengan Pendekatan 

Kualitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015),  hlm. 224 . 
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peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dokumentasi dan termasuk 

buku yang berhubungan dengannya.
27

 

5. Teknik Analisis Data  

Sebelum selesai pada analisi data, terlebih dahulu penulis 

memproses data-data yang sudah dikumpulkan, dan kemudian 

penulis menganalisis dan menginterprestasikannya. 

Analisis data adalah proses mencari dan enyusun secara 

sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintese, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan ang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 
28

 dengan kata lain analisis 

data adalah suatu proses pengolahan data. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content 

analysis).  

Nana Syaodih menerapkan bahwa teknik analisis isi 

ditunjukan untuk menghimpun data menganalisis dokumen-

dokumen resmi, dokumen yang validitas dan seabsahannya 

terjamin, baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun 

hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan terhadap 

buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis dan empiris. 
29

 teknik 

analisis isi merupakan teknik penelitian yang ditunjukanuntuk 

membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi isi pesan pada 

suatu buku. Analisis isi digunakan untuk melakukan analisis, 

terhadap konsep pengembangan kompetensi profesional guru pai 

era industri 4.0, sehingga dapat ditemukan jawaban dari masalah 

yang diteiti, yaitu Konsep Pengembangan Kompetensi Profesional 

Guru Pai Era Industri 4.0.  

                                                             
 27

 Uswatun, Kepemimpinan Transformasi Dalam Manajemen 

Pendidikan Islam, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), hlm. 7 . 
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I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi tentu ada sistematika 

pembahasan, sistematika pembahasan yang telah disusun penulis 

sebagai berikut:  

BAB I : Pendahuluan  

Dalam pendahuluan ini penulis menguraikan penegasan 

judul, latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian hasil penelitian yang 

relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan  

BAB II : Landasan Teori  

Bagian ini berisi teori-teori yang berisi penjelasan 

tentang Pengertian kompetensi profesional, guru agama Islam 

karakteristik kompetensi, profesional guru aspek-aspek 

kompetensi profesional guru, pengembangan kompetensi 

profesional guru, tantangan guru pai dalam era industri 4.0, 

indikator kompetensi profesional guru pai.  

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian 

Pada bab ini berisi definisi revolusi industri 4.0, sejarah 

revolusi industri 4.0, revolusi industri 4.0 dalam dunia 

pendidikan. 

BAB IV : Analisis Penelitian  

Pada bab ini berisi tentang analisis konsep 

pengembangan kompetensi profesional guru pai era industri 4.0 

BAB V : Penutup 

Pada akhir pembahasan ini penulis mengemukakan 

kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan realitas hasil 

penelitian, demi keberhasilan dan pencapaian tujuan yang 

diharapkan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Kompetensi Profesional Guru Agama Islam 

Secara etimologi Kompetensi berarti “kecakapan atau 

kemampuan”.
30

 Sedangkan secara terminologi kompetensi artinya 

keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan bertindak dan berfikir. Kebiasaan 

bertindak dan berfikir yang secara konsisten dan terus menerus 

memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki 

keterampilan, pengetahuan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan 

sesuatu.
31

 

Lynn dan Nixon, Menyatakan kamampuan atau 

kompetensi terdiri dari pengalaman dan pemahaman perilaku dan 

sikap. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

mendefinisikan kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayari, dan 

dukasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.
32

 

Definisi lain menyatakan bahwa kompetensi adalah 

“pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh 

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat 

melakukan perilaku-perilaku kognitif dan psikomotorik dengan 

baik”.
33

 

berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa 

kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, pengetahuan, dan 

                                                             
30

 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Gita Media 

Press, 2006), h. 256 
 31

 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam 
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 32

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, 

Kualitatif, dan Kompetensi Guru, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 98 
 33
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keterampilan yang dimiliki oleh seorang pendidik, pengajar, 

pembimbing peserta didik dalam proses belajar mengajar.  

Kompetensi disini yaitu pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan profesional, baik yang bersifat sosial, pribadi, dan 

akademis. Dengan kata lain, Guru profesional adalah orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang 

pendidikan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya 

sebagai guru dengan kemampuan maksimal.  

Dan yang dimaksud kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pelajaran secara mendalam dan 

luas. Dari pengertian tersebut kompetensi profesional ialah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam 

dan luas yang memungkinkan membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional pendidikan. 

Dalam Islam Guru adalah seseorang yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan 

segala cara seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif, 

maupun psikomotorik.
34

 

Profesional menekankan kepada penguasaan ilmu 

pengetahuan atau kemampuan manajemen serta strategi 

penerapannya, profesional bukan hanya sekedar pengetahuan 

teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, 

pengembangan profesional lebih dari seorang teknis bukan hanya 

memiliki ketrampilan yang tinggi tetapi memiliki tingkah laku 

yang dipersyaratkan. 

Guru pendidikan agama Islam ialah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi anak didik pada 

pendidian anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah.  

                                                             
 34
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Secara umum, kompetensi profesional guru pendidikan 

agama Islam dapat terlihat dari faktor luar. Tetapi, hal tersebut 

belum mencerminkan seberapa baik kemampuan yang dimiliki 

guru agama Islam sebagai tenaga pendidik. Guru agama Islam 

yang profrsional selalu tampil maksimal dalam setiap pelaksanaan 

profrsinya. 

Guru pendidikan agama Islam diharapkan mampu 

menggunakan alat yang telah disediakan disekolah, dan memilih 

sumber belajar yang sesuai dengan tuntutan materi pelajaran yang 

akan disampaikan.  

 

B. Karakteristik Kompetensi Profesional Guru  

Menjadi seorang guru bukanlah suatu pekerjaan yang 

mudah, seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, dengan 

hanya bermodalkan penguasaan materi dan cara penyampaiannya 

kepada siswa sudah cukup, hal ini belum cukup dikategorikan 

sebagai guru yang memliki pekerjaan profesional, karena guru 

yang profesional adalah, mereka yang harus memiliki berbagai 

macam keterampilan, mencintai pekerjaannya, kamampuan 

khusus, menjadi kode etik guru, dan lain sebagainya. 

Menurut Jamil Suprihatiningrum karakteristik guru 

profesional harus memiliki persaratan, yang meliputi : 

1. Memiliki komitmen pada proses belajar siswa, 

2. Secara mendalam menguasai materi pelajaran dan 

cara mengajarkannya, 

3. Bertanggung jawab memantau kemampuan belajar 

siswa melalui berbagai evaluasi, 

4. Mampu berfikir sistematis dalam melaksanakan tugas, 
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5. Seyogyanya menjadi bagian dari masyarakat dalam 

lingkungan profesinya yang memungkinkan mereka 

untuk selalu meningkatkan profesionalitasnya.
35

 

 

Dengan adanya pelantikan guru sebagai profesi, guru 

dituntut untuk ikut serta mereformasi pendidikan, memanfaatkan 

sebaik mungkin sumber belajar di luar sekolah, merombak 

struktur hubungan siswa dan guru, menggunakan teknologi 

modern dan menguasi IPTEK, kerja sama yang baik dengan 

teman sejawat antar sekolah, dan keikut sertakan komunitas 

lingkungannya. Hal ini menunjukkan betapa sangat pentingnya 

tuntutan profesional seorang guru. 

Menjadi guru di era industri pasti tidak mudah. Ada 

berbagai persyaratan yang harus guru penuhi agar ia dapat 

berkembang menjadi guru yang profesional. Secara akademik, 

agar guru menjadi seorang profesional, harus memiliki ciri atau 

karakteristik. 

Menurut Jmil Suprihatiningrum ciri-ciri atau karakteristik 

tersebut yaitu : 

1. Harus mempunyai landasan pengetahuan yang kuat, 

2. Harus berdasarkan kompetensi profesional, 

3. Memiliki sistem sleksi dan sertifikasi, 

4. Kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sesame, 

5. Memiliki kesadaran profeseional yang tinggi, 

6. Memiliki prinsip-prinsip etik.
36

 

Pengembangan profesional guru bertujuan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhn yaitu : 

1. Kebutuhan social yang sangat meningkatkan 

kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan 
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manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk menyusun 

kebutuhan-kebutuhan sosial, 

2. Kebutuhan untuk menemukan cara untuk membantu 

staf pendidikan agar dapat mengembangkan 

perbadinya secara luas, 

3. Kebutuhan untuk mendorong dan mengembangkan 

keinginan guru untuk menikmati dan membuat 

kehidupan peribadinya, seperti halnya membantu 

siswa dalam mengembangkan keinginan untuk 

memenuhi tuntutan pribadi yang sesuai dengan 

potensi dasarnya.
37

 

 

Menurut Surya, guru profesional akan tercermin dalam 

pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan 

keahlian baik dalam metode maupun dalam materi. Selain itu, 

juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam 

melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru profesional 

hendaknya mampu membawa dan melaksanakan tanggung jawab 

sebagai guru kepada siswa, orang tu, masyarakat, bangsa, Negara, 

dan agamanya. Guru profesional harus memiliki rasa tanggung 

jawab pribadi, social, intelektual, moral, dan spiritual. 
38

 

 

C. Aspek-Aspek Kompetensi Profesional Guru 

Keahlian, kemampuan atau sering disebut dengan 

kompetensi profesional guru sebagaimana dikemukakan oleh Piet 

A. Sahartian dan Ida Aleida ialah sebagai berikut kompetensi 

profesional guru yaitu kemampuan penguasaan mata pelajaran 
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yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya 

sekaligus sehingga guru dapat memiliki wibawa akademis.
39

 

Kompetensi profesional yang dimaksud ialah kemampuan 

guru untuk menguasai masalah yang ada dan sangat berkaitan 

dengan pelaksanaan proses belajar-mengajar, sehingga 

kompetensi ini dapat degan dimiliki guru dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pendidik dan pengajar. Para ahli pendidikan 

mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan salah satu 

syarat yang wajib dalam pelaksanaan tugas guru dalam jenjang 

apapun. 

Ada beberapa kompetensi profesional yang 

dikembangkan oleh proyek Pembina pendidikan guru yaitu 

sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Nana sudjana sebagai 

berikut : 

1. Menguasai bahan, 

2. Mengelola program belajar- mengajar, 

3. Mengelola kelas, 

4. Menggunakan fasilitas belajar, 

5. Menguasai landasan pendidikan, 

6. Mengelola interaski belajar-mengajar, 

7. Menilai prestasi belajar-mengajar, 

8. Mengenal fungsi penyuluhan dan bimbingan, 

9. Mengenal dan menyelenggarakan keuangan sekolah, 

10. Mnafsirkan dan memahami hasil penelitian untuk 

keperluan pengajaran.
40
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Kompetensi tersebut jika dipahami secara mendalam 

maka hanya mencakup dua bidang kompetensi yang pokok bagi 

guru, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi perilaku. 

Untuk itu analisis guru sebagai pendidik maka kemampuan guru 

atau kompetensi guru yang banyak hubunganya dengan usaha 

meningkatkan hasil dan proses belajar dapat digolongkan 

kedalam empat kemampuan, yaitu : 

1. Menyusun program belajar – mengajar, 

2. Melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses 

belajar- mengajar, 

3. Menilai kemajuan pelajaran yaitu bidang studi atau 

mata pelajaran yang dikuasainya.
41

 

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 

2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru dalam 

aspek kompetensi profesional meliputi : 

1. Menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 

dipegangnya, 

2. Menguasai standart kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran yang dipegangnya, 

3. Mengembangkan materi pelajaran yang dipegangnya 

secara kreatif, 

4. Mengembangkan keprofesionalannya secara 

berkelanjutan untuk mengembangkan diri.
42

 

Sertifikasi guru atau pendidik dalam jabatan akan 

dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian 

portofolio merupakan pengakuan atas  

pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan 

dokumen yang mendeskripsikan :  
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1. Kualifikasi akademik. 

2. Pelatihan dan pendidikan. 

3. Pengalaman mengajar. 

4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 

5. Penilaian dari atasan dan pengawas. 

6. Prestasi akademik. 

7. Karya pengembangan profesional. 

8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah. 

9. Pengalaman organisasi dibidang pendidikan dan 

social. 

10. Penghargaan yang relevan dengan bidang 

pendidikan.
43

 

 

Guru yang memenuhi syarat penilaian portofolio 

dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Dan 

sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi portofolio agar 

mencapai nilai lulus, atau mengikuti ulang pendidikan dan 

pelatihan profrsi guru yang diakhiri dengan evaluasi sesuai syarat 

yang ditentutkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. 

Guru yang lulus lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru 

mendapatkan sertifikat pendidik.  

Raka joni sebagaimana dikutip oleh Suyano dan Djihad 

Hisyam berkenaan dengan kualitas guru mengemukakan adanya 

tiga dimensi umum yang menjadi kompetensi tenaga 

kependidikan sebagai berikut : 

1. Kompetensi pribadi atau personal 

Seorang guru harus mempunyai kepribadian yang luar 

biasa dan patut untuk diteladani. Guru harus sanggup menata 
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dirinya agar menjadi panutan kapan saja, dimana saja dan oleh 

siapa saja, guru pendidik agama Islam yang menempatkan diri 

sebagai pembimbing rohani siswa yang mengajarkan materi 

agama Islam, sehinga dapat bertanggung jawab yang penuh 

untuk menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik yang 

dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi 

umat Islam sebagaimana dirman Allah SWT dalam surat Al-

Ahzab ayat 21 : 

                         

          

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu 

suri tauladan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang 

mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia 

banyak menyebut Allah”. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 21) 

2. Kompetensi profesional, ialah seorang guru yang wajib 

memiliki pengetahuan yang luas, mendalam dari bidang studi 

yang dipegangnya, memilih dan menggunakan berbagai 

metode mengajar didalam proses belajar-mengajar yang 

dilakukannya.  

3. Kompetensi social, ialah seorang guru harus mampu 

berkomunikasi dengan baik pada ssiwa, sesame guru, maupun 

masyarakat luar. 
44

 

Berhasilnya pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI 

tergantung pada mendalaman tehadap kompetensi-kompetensi 

tersebut. Jika guru dapat mengelola kelas dengan benar siswaa 

akan belajar dengan baik. Dengan demikian selanjutnya 

keberhasilan proses pengajaran PAI tergantung pada kemampuan 

penguasaan kompetensi guru PAI dan sebaliknya.  
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D. Pengembangan Kompetensi Profesional Guru 

Seorang guru PAI dituntut untuk komitmen pada 

kompetensi profesional dalam mengemban tugasnya. Seorang 

guru dikatakan profesional bila pada dirinya melekat sikap 

dedikatif yang sangat tinggi terhadap semua tugasnya, sikap 

komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja serta sikap 

Continous Improvement yaitu selalu terus berusaha memperbaiki 

dan memperbaharui cara kerjanya atau model-model sesuai 

dengan tuntutan zaman, yang didasari oleh kesadaran yang sangat 

tinggi bahwa tugas mendidik ialah tugas menyiapkan generasi 

penerus yang akan hidup pada zamanya di masa depan.
45

 

Pekerjaan yang profesional bukan hanya sekedar 

mengandung makna kegiatan untuk mencari mata pencarian dan 

nafkah, tetapi juga termasuk calling profession, yaitu panggilan 

terhadap pernyataan janji yang diucapkan dimuka umum untuk 

ikut serta berhidmad untuk merealisasikan terwujudnya nilai 

mulia yang diamantkan oleh tuhan dalam masyarakat melalui 

kerja keras dan cerdas.
46

 

Pengembangan kompetensi profesional guru PAI 

sebagaimana yang sudah dipaparkan pada pendahuluan bahwa 

banyak sekali pakar yang mengamati indikasi kompetensi 

profesional guru di Indonesia yang masih sangat kurang atau 

kritis, baik pada aspek input, distribusi, mutu akademik, aktivitas 

ilmiah maupun layaknya atau penguasaan dibidangnya.
47

 

Data mengenai tentang kualitas guru menunjukkan 

bahwa sedikitnya kualitas 50 persen guru di Indonesia tidak 

mempunyai kualitas sesua standartdisasi pendidikan nasional 

(SPN). Berdasarkan data catatan human development indeks 

(HDI), fakta ini menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia 
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masih jauh untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar 

pada pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
48

 

Dilihat dari beberapa aspek kemampuan profesional 

guru, terdapat bermacam-macam tipe guru, yakni: 

1. Guru yang pintar mengajar dan pintar ilmu 

2. Guru yang pintar mengajar tetapi tidak pintar ilmu 

3. Guru yang tidak pintar menagajar dan tidak pintar ilmu 

Dilihat dari semangat bekerja, kemampuan profesional 

guru juga terdapat beberapa macam, yakni: 

1. Guru yang memiliki semangat kerja yang sangat 

tinggi dan kemampuan profesional yang tinggi 

2. Guru yang memiliki semangat yang sangat tinggi, 

tetapi kemampuan profesional yang rendah 

3. Guru yang memiliki semangat kerja yang rendah, 

tetapi memiliki profesional yang tinggi 

4. Guru yang memiliki semangat kerja yang rendah dan 

profesional yang juga rendah.
49

 

 

Berbeda dari kenyataan diatas, maka diperlukan langkah-

langkah tertentu untuk pengembangan profesional guru 

pendidikan Islam (PAI). Cara ini bias dilakukan melalui beberapa 

wadah atau forum yang ada. Seperti misalnya: 

1. Balai pendidikan dan pelatihan (Diklat) keagamaan yang 

sudah ada di setiap provinsi. Tujuan diklat ini adalah untuk : 

a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan 

sikap guru untuk dapat melakukan tugas jabatan secara 

profesional yang didasari keperibadian dan kode etik guru 

sesuai dengan kebutuhan kementrian agama. 

                                                             
 48

Ibid., h. 25 
 49

Ibid., h. 26  



 
 
30 

b. Menciptakan seseorang yang mampu berperan sebagai 

perubahan dan perekat pesrsatuan san kesatuan bangsa. 

c. Menetapkan orientasi sikap dan semangat pengabdian dan 

pelayanan penghormatan dan pemberdayaan masyarakat. 

d. Membangun kesamaan visi, dinamika pola berfikir, dan 

mengembangkan sinergi dalam mengerjakan tugas umum 

pemerintah dan pembangunan di bidang agama demi 

tercapainya pemerintahan yang bersih dan baik. 

2. Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan forum kegiatan 

profesional bagi para guru SD/MI dan guru mata pelajaran 

baik yang bersuasta PNS maupun non PNS. KKG ini biasanya 

berada ditingkat kecamatan. Atau melalui Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP) yang merupakan forum kegiatan 

profeesional guru mata pelajaran pada SMP/MTS, 

SMPLB/MTSLB, yang berada pada satu wilayah 

provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah. 

Tujuan KKG/MGMP yaitu: 

a. Memperluas pengalaman dan pengetahuan guru 

dalam beberapa hal khususnya subtansi materi 

pembelajaran, penyusunan silabus, penyususnan 

bahan ajar, strategi pembelajaran, metode belajar, 

memaksimalkan pemakaian sarana prasarana, 

memanfaatkan sumber belajar. 

b. Memberi kesempatan pada anggota kelompok untuk 

memberi pengalaman satu sama lain dan daling 

memberi bantuan dan umpan balik yang baik. 

c. Memberdayakan dan menolong kelompok kerja 

dalam melakukan tugas-tugas pembelajaran di 

sekolah/madrasah. 

d. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau 

msyawarah kerja dan menambah kompetensi 

profesional guru di tingkat KKG dan MGMP.  
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e. Mengembangkan mutu proses pendidikan dan 

pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil 

belajar peserta didik. 

f. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan 

ditingkat KKG/MGMP.
50

 

Guru harus melakukan kegiatan pengembangan yang 

berhubungan langsung dengan tujuannya. Dengan seperti itu guru 

akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. 

Aktivitas yang baik yang harus diikuti guru untuk meningkatkan 

kualitasnya, antara lain: 

1. Mengembangkan pendidikan profesi. 

2. Mengembangkan kualitas proses pembelajaran di 

kelas. 

3. Melakukan kegiatan pengembangan profesi secara 

terus-menerus. 

4. Mengembangkan kualitas dri dengan meningkatkan 

keterampilan pendukung.
51

 

Untuk meningkatkan profesi guru, direktorat jenderal 

perguruan dasar dan menengah departemen pendidikan nasional 

menyatakan beberapa alterbativ program pengembangan 

profesional guru. Program tersebut sebagai berikut:  

1. Kualifikasi pendidikan 

2. Program penyetaraan 

3. Program pelatihan terintergrasi berbasis kompetensi 

4. Program supervise pendidikan 

5. Program pemberdayaan KKG dan MGMP 

6. Membaca dan menulis karya imiah atau jurnal 

7. Berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah 
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8. Melakukan penelitian 

9. Studi bidang dan magang 

10. Mengikuti berita acara dari media 

11. Menggalang kerja sama dengan teman seprofesi.
52

 

 

Berdasarkan uraian teori diatas, guru sebagai profesi 

sangat perlu diiringi dengan pemberlakuan peraturan profesi 

keguruan, sehingga dapat kesimbangan antara hak dan kewajiban 

bagi seorang yang berprofesi guru. Indonesia sangat memerlukan 

guru yang bukan hanya disebut guru. Tetapi guru yang 

profesional terhadap pekerjaanya sebagai guru. Aturan profesi 

guru berasal dari dua kata dasar profesi dan bidang spesifik 

guru/keguruan. Secara logic, usaha pengembangkan profesi harus 

bertolak dari konstruk profesi, untuk kemudian bergerak kea arah 

subtansi spesifik bidangnya. Dimasukan kedalam konteks 

pengembangan profesional keguruan, maka dari setiap 

pembahasan konstruk profesi harus diikuti dengan muatan 

spesifik bidang keguruan. Lebih khusus lagi, penemukenalan 

muatan dilandaskan pada khalayak sasaran profesi tersebut. 

 

E. Tantangan Guru PAI dalam Menghadapi Era Industri 4.0 

Pada hakikatnya, revolusi industri 4.0 adalah kondisi 

dimana kehidupan tradisional berubah kepada kehidupan yang 

lebih maju atau lebih modern. Pada kondisi yang seperti ini tidak 

ada pembatas dalam setiap aspek kehidupan, seperti sosial 

budaya, ekonomi, politik, dan berbagai aspek-aspek yang lain, 

dikarenakan adanya kemajuan media komunikasi yang secara 

bergelombang muncul. Kemajuan media komunikasi muncul 

dengan secara cepat sehingga mengakibatkan seolah-olah tidak 

ada pembatas antara letak geografis suatu segara dengan negara 

lainnya.  
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Seorang guru hendaknya harus menjadi peneliti dalam 

menyikapi berbagai persoalan dalam dunia pendidikan. Di era 

industri 4.0, sorang guru diwajibkan mengembangkan 

profesionalitasnya dengan bertindak sebagai seorang pengajar 

dan pendidik. Lebih dari itu, seorang guru juga harus dihadapkan 

dengan beberapa kata kunci dalam dunia pendidikan yaitu, 

kompetisi, kualitas tinggi, efesiensi, dan transparansi. Jika dilihat 

dari prespektif sosial, sebagai persoalan seperti demokrasi, HAM, 

dan isu lain  turut menjadi perbincangan dalam masyarakat 

global. 
53

 

Menyikapi beberapa persoalan diatas, peningkatan 

kualitas dan profesionalitas guru menjadi sangat penting. Hal itu 

karena seorang guru akan melahirkan kualitas pengajaran yang 

baik. Oleh sebab itu, guru harus bisa mengembangkan tiga 

intelgensi dasar siswa yaitu intelektual, emosional, dan moral. 

Ketiga aspek itu wajib diberikan dan ditanamkan pada diri 

peserta didik dengan sekuat mungkin agar mereka siap 

menghadapi perkembangan zaman yang terus berkembang.  

Dalam rangka mempersiapkan kompetisi di era 4.0, 

seorang guru juga harus memiliki kualifikasi pendidikan profesi 

yang mempuni, memiliki kemampuan yang baik sesuai dengan 

bidang yang ditekuninya, mampu menjadi kemunikator dengan 

setiap orang termasuk dengan masyarakat sekolah. Tidak sampai 

disitu, seorang guru harus memiliki kreatifitas dan produktifitas 

serta memiliki etos kerja dan berkomitemen tinggi di dalam 

menjalankan profesi keguruannya. Jika itu yang dilakukan, 

tantangan guru di era industri 4.0 tidak akan menjadi sebuah 

persoalan yang serius, justru seorang guru akan dapat bersaing 

serta dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini sebagai alat 

mempermudah tugasnya sebagai seorang pendidik.  

Pada prinsipnya, seorang guru sebagai tenaga profesional 

wajib memenuhi berbagai persyaratan kompetensi untuk 
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menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional. 

Sedangkan fakta di lapangan sungguh sangat memprihatinkan, 

profesionalisme guru jika dilihat secara kuantitas dan kualitas 

masih memperlihatkan kondisi yang kurang baik, masih banyak 

pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh bangsa ini. 

Fenomena ini masih dipaparkan dengan ketidaksiapan pendidikan 

kita dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era 

revolusi industri 4.0 ini. 

Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk memiliki 

kualitas dan kapasitas yang baik untuk dapat merealisasikan tugas 

kependidikannya. Ia harus mempunyai kemampuan untuk dapat 

membimbing, membina, serta mengarahkan murid dalam 

menumbuhkan ghirah belajarnya, memotivasi peserta didik, serta 

dapat membentuk keperibadian baik serta budi pekerti luhur yang 

sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.  Namun, semua itu tidak 

semudah yang kita pikirkan, begitu kompleksnya tantangan yang 

dihadapi seorang guru sehingga semua itu butuh keseriusan 

terutama oleh pihak yang mempunyai wewenang dalam hal ini 

pemerintah sebagai pemangku kebijakan.  

Saat ini teknologi sudah sangat canggih cepat 

berkembang, tidak bisa untuk dihindari lagi untuk masuk ke 

Negara Indonesia. Telah tiba waktunya untuk Indonesia bangkit 

dan berbenah dalam menghadapi era industri 4.0 yang 

memberikan banyak perubahan di bidang industri dan lebih 

condong pada pola digital ekonomi, kecerdasan buatan, robotik, 

big data, dan lainnya, pada era ini dikenal sebagai inovasi 

disruptif (inovasi yang membentuk pasar baru). Industri 4.0  ialah 

tren baru dalam industri yang mengkolaborasikan antara 

teknologi cyber dengan otomatisasi. Banyak pemuda di Indonesia 

yang telah terpengaruh pada era industri 4.0 anak-anak yang di 

impikan sebagai generasi emas penerus bangsa tapi banyak sekali 

yang menyimpang ke hal-hal negatif seperti menggunakan 

narkoba, anarkis/tawuran, berjudi, mabuk-mabukan, dan 

menonton video porno, hal inilah yang mencerminkan ahlak 
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moral remaja bangsa Indonesia saat ini masih jauh sangat kurang 

ditanamkan kepada setiap individu seorang remaja.  

Banyak sekali masyarakat menyalahkan kepada para 

pendidik di dalam dunia pendidikan, di era industri 4.0 penting 

untuk menumbuhkan perilaku teladan sesuai dengan moral 

bangsa serta penguatan karakter dan budi pekerti yang lebih baik 

agar para remaja yang menjadi harapan bangsa Indonesia bisa 

memberikan berubahan di masa mendatang revolusi industri. 

Peran guru Agama Islam saat ini dalam hal penguatan pendidikan 

akhlak dan karakter siswa pada siswa lain  akan sangat 

berdampak pada kehidupan yang akan datang sebagai penerus 

bangsa dan negara yang terus berkembang dan akan 

menggunakan teknlogi secara bejaksana. Salah satu penentu 

keberhasilan siswa adalah lingkungan sekolah yang berbasis 

agama.  

 

F. Indikator Kompetensi Profesional Guru PAI 

Dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran 

kompetensi profesional dalam penelitian ini merujuk pada teori 

yang terdapat dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen dan UU No. 20  Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu: 

1. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan, 

2. Mampu menyusun program pembelajaran, 

3. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran 

bervariasi, mampu mengembangkan dan menggunaka alat, 

media, dan sumber belajar yang relevan, 

4. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program 

pembelajaran, 

5. Mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran.
54
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Secara singkat peran kompetensi profesional guru dalam 

mengembangkan efektivitas pembelajaran seperti dibawah ini: 

a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan  

Istilah landasan, mengandung arti sebagai dasar, 

alas atau tumpuan.Istilah landasan dikenal dengan sebagai 

fondasi.Terpacu pada pengertian tersebut, bisa dipahami 

bahwa landasan ialah dasar atau alas pijakan, suatu titik 

tumpuan atau titik tolak atau suatu fondasi tempat 

berdirinya sesuatu hal.
55

 

Landasan ini bersifat konseptual antara lain 

berupa dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila 

dan UUD RI Tahun 1945, landasan pendidikan dan 

sebagainya. Landasan ini bersifat konseptual identic 

dengan asumsi, yakni suatu gagasan, prinsip, 

kepercayaan, pendapat atau pernyataan yang sudah benar, 

dan dijadikan titik tolak dalam pembelajaran bertindak. 

Bagi sebagian orang pendidikan, berarti usaha 

membimbing anak untuk sama seperti orang dewasa, 

sebaliknya pendidikan berarti menghasilkan, mencipta, 

sekalipun tidak banyak, sekalipun suatu penciptaan 

dibatasi oleh perbandingan dengan penciptaan yang 

lainnya. Hal tersebut memberi arti bahwa pendidikan ialah 

segala keadaan hidup yang sangat mempengaruhi 

pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang 

berlangsung dalam segala keadaan dan lingkungan 

sepanjang hidup. Dalam arti lain pendidikan adalah 

pengajaran yang diadakan umumnya di sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal.  

Pendidikan memiliki konsep dasar yang ideal 

yaitu dapat dibagi kedalam enam macam:  
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1) Dasar Historis 

Dasar yang memberikan persiapan kepada pendidik 

dengan hasil pengalam masa lampau, berupa undang-

undang dan peraturan atau berupa tradisi dan 

keterampilannya. 

2) Dasar Sosiologis 

Dasar merupakan kerangka budaya dimana 

pendidikanya itu bertolak dan bergerak, seperti 

memindahkan budaya,memilih dan mengembangkan. 

3) Dasar Ekonomis 

Dasar ekonomis adalah dasar yang memberikan 

presepektif tentang potensi manusia, keuangan, 

materi, persiapan yang mengatur keuangan dan sangat 

bertanggung jawab terhadap anggaran pembelajaran. 

4) Dasar Politik dan Administrasi 

Dasar politik dan administrasi itu dasar yang memberi 

bingkai ideology dasar yang dipakai sebagai tempat 

bertolak untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-

citakan dan rencana yang telah dibuat. 

5) Dasar Psikologis 

Dasar psikologi itu dasar yang memberikan informasi 

tentang sifat peserta didik, pendidik, cara yang terbaik 

dalam praktek, pengukuran dan penilaian bimbingn 

dan penyuluhan. 

6) Dasar Filsafat 

Dasar filsafat itu dasar yang memberi kemampuan 

memilih yang benar, memberi arah suatu sistem yang 

mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar 

yang lain.
56
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Didalam dunia pendidikan diperlukannya 

landasan pendidikan khususnya di Negara kita Indonesia, 

agar pendidikan yang sedang berlangsug di Negara kita 

ini mempunyai pijakan atau pondasi yang sangat kuat 

karena pendidikan disetiap Negara tidak sama. Dan untuk 

Negara kita sangat diperlukan landasan pendidikan 

berupa landasan hukum, landasan filsafat, landasan 

sejarah, landasan sosial budaya, landasan psikologi, dan 

landasan ekonomi 

b. Mampu menyusun program pembelajaran  

Pembelajaran yaitu salah satu bentuk 

program.Karena pembelajaran yang benar memerlukan 

perencanaan yang baik.Selain itu, pelaksanaan 

pembelajaran perlu melibatkan berbagai pihak, baik guru 

maupun siswa, mempunyai keterkaitan antara kegiatan 

pembelajaran yang satu dengan yang lain, yaitu untuk 

tercapainya kompetensi bidang study yang pada akhirnya 

untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan serta 

berlangsung dalam sebuah lembaga. 

Menurut Farida Yusuf Tayibnabis mendefinisikan 

suatu program sebagai segala sesuatu yang dikerjakan 

seseorang dengan harapan dan mendatangkan hasil atau 

pengaruh.Dengan demikian, program dapat dimaknai 

sebagai serangkaian kegiatan yang di rencanakan dengan 

sebaik mungkin dan dalam pelaksanaannya berlangsung 

secara berkesinambungan, dan terjadi dalam organisasi 

yang melibatkan banyak orang.
57

 

c. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran 

bervariasi 

Kegiatan pembelajaran yang melahirkan interaksi 

unsur mausiawi adalah suatu proses dalam rangka 

menciptakan tujuan pembelajaran dalam proses belajar 
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mengajar sangat dibutuhkan suatau memtode 

pembelajaran yang menarik agar siswa tidak bosan 

dengan materi yang diajarkan oleh guru. 

Metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan 

guru untuk mengadakan hubungan antara siswa pada saat 

proses pembelajaran berlangsung.Dalam memilih metode 

yang tepat, guru harus melihat kondisi dan situasi siswa 

serta materi yang diajarkan.
58

Dalam kegiatan 

pembelajaran daya serap siswa tidaklah sama. Dalam 

menghadapi perbedaan itu, strategi pengajaran sangat 

dibutuhkan. Strategi belajar adalah perbuatan guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran untuk menwujudkan 

kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran 

merupakan saah satu strategi pembelajaran yang 

dilakukan oleh seorang guru untuk menghadapi masalah 

sehingga tercapainya tujuan pengajaran yang baik. 

Dengan memanfaatkan metode yang efesien dan efektif, 

guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. 

Dapat disimpulkan bahwa metode ppembelajaran 

adalah strategi pembelajaran yang perlu digunakan oleh 

guru sebagai alat untuk tercapainya tujuan pembelajaran. 

d. Mampu Mengembangkan dan menggunakan media, alat, 

dan sumber belajar yang relevan 

Secara teknis media pembelajaran berfungsi 

sebagai sumber belajar. Dalam kalimat sumber belajar 

tersirat makna keaktifan, yaitu sebagai penyampai, 

penyalur, penghubung, dan lain lainnya. Pembelajaran 

sebagai sumber belajar adalah fungsi utamanya. 

Secara umum proses belajar adalah sesuatu yang 

dapat digunakan untuk perasaan, perhatian,merangsang 

pikiran dan kemampuan pembelajaran sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses pembelajaran atau 
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komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang – 

dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Sumber 

belajar adalah suatu unsur yang mempunyai peran sangat 

penting dalam menentukan proses pembelajaran agar 

menjadi efesien dan efektif dalam pencapaian tujuan, dan 

agar memudahkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Alat bantu yang digunakan untuk 

menyampaikan pembelajaran dan pengetahuan,  yang 

tentunya alat ini bisa diserap oleh mata dan telinga agar 

proses pembelajaran bisa bekerja secara baik, intinya 

degan alat peraga bisa mempermudah penyampaian pesan 

yang disampaikan.  

e. Mampu melaksanakan dan mengorganisasikan program 

pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui 

pembahasan tema yang diambil mulai dari lingkungan 

sekitar.Tema tersebut di jelaskan dalam bentuk subtema 

dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang bersifat 

opersional. 

Pada satuan kegiatan harian itu terlihat kegiatan 

yang bersifat individual, maupun yang dilakukan secara 

klasik, untuk semua kegiatan tertulis kemampuan yang 

dicapai oleh anak, termasuk semua jenis kegiatan yang 

akan diberi kepada anak, baik itu media, metode, ataupun 

pengorganisasian anak sesuai dengan kebutuhannya.  

f. Mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran 

Evaluasi adalah proses mengumpulkan dan 

menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan. Evaluasi pembelajaran yaitu 

evaluasi dalam bidang pembelajaran.
59

Evaluasi 

mempunyai tujuan yaitu untuk menghimpun informasi 
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yang dibuat untuk mengetahui taraf perkembangan, 

kemajuan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan 

pengajaran.Evaluasi pembelajaran masuk kedalam 

kegiatan pengukuran dan penilaiannya.Bila ditinjau dari 

tujuan, evaluasi pembelajaran dibedakan antara evaluasi 

diagnostik, selektif, penempatan, formatif, dan 

sumatif.Evaluasi pembelajaran dapat dibedakan antara 

evaluasi konteks, input, proses, dan hasil. Proses evaluasi 

dikerjakan melalui tiga tahap yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, tahap pengolahan hasil dan pelaporan. 
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