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ABSTRAK 

 

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU  DALAM 

PEMBELAJARAN PAI          DI SMA PERSADA  

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh: 

APRILIA GITA LESTARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi 

profesional guru dalam pembelajaran PAI di SMA Persada Bandar 

Lampung. Berkaitan  dengan keprofesionalan sang guru yang 

dimaksud profesional dalam hal ini adalah kegiatan guru dalam 

proses pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru memiliki 

peran yang sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer dipilih 

langsung dari responden mengenai perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, sedangkan data skunder 

diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi sekolah. Sedangkah uji 

keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi 

sumber. Analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa: perencanaan pembelajaran 

guru PAI di SMA Persada Bandar Lampung telah dibukukan dengan 

pengarsipan yang terstruktur dan jelas. Diawal tahun ajaran baru 

dengan berkoordinasi bersama rekan-rekan guru yang lain untuk 

menyusun perangkat perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan 

pembelajaran guru PAI di SMA Persada Bandar Lampung dilakukan 

menggunakan video pembelajaran, google meet, classroom, dan grup 

whatsApp, dengan urutan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan, 

kegiatan penutup. Sebelum melaksanakan pembelajaran guru PAI di 

SMA Persada Bandar Lampung selalu mematuhi persyaratan 

pelaksanaan pembelajaran. Namun dalam penggunaan media harus 
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lebih di manfaatkan dan perlu pengoptimalan. Evaluasi dan penilaian 

hasil pembelajaran yang dilakukan sudah memenuhi standar 

penilaian pendidikan. Dalam proses evaluasi pembelajaran terdapat 

instrumen penilaian yang jelas berupa format, kolom dan lembar 

penilaian yang baku. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan yaitu 

evaluasi formatif dan sumatif. 

 

Kata Kunci: Kompetensi, Profesional, Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the professional competence of 

teachers in PAI learning at Persada Senior High School Bandar 

Lampung. In relation to the professionalism of the teacher, what is 

meant by professional in this case is the teacher's activities in the 

learning process, carrying out learning activities and evaluating 

learning. In the learning process, the teacher has a very decisive role 

in the success of learning.  

The research method used is a qualitative research method. 

This study uses data collection techniques with observation, 

interviews, and documentation. Primary data were selected directly 

from respondents regarding learning planning, implementation and 

evaluation of learning, while secondary data was obtained from the 

school library and documentation. Meanwhile, the validity of the 

data was tested using technical triangulation and source 

triangulation. Data analysis in this study uses data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions.  

The results showed that: PAI teacher learning plans at SMA 

Persada Bandar Lampung have been recorded with structured and 

clear archiving. At the beginning of the new school year by 

coordinating with other fellow teachers to develop learning planning 

tools. The implementation of PAI teacher learning at Persada 

Bandar Lampung High School is carried out using learning videos, 

google meet, classroom, and WhatsApp groups, with a sequence of 

preliminary activities, core activities and closing activities. Before 

carrying out learning PAI teachers at SMA Persada Bandar 

Lampung always comply with the requirements for implementing 

learning. However, the use of media must be utilized more and needs 

optimization. The evaluation and assessment of learning outcomes 

carried out has met the educational assessment standards. In the 

learning evaluation process there are clear assessment instruments 

in the form of standard formats, columns and assessment sheets. The 

learning evaluation carried out is formative and summative 

evaluation. 

Keyword: Competence, Professional, Teacher 
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MOTTO 

 

                           

 

Artinya : Katakanlah (Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai 

dengan pembawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih 

mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. 

(Q.S. Al-Isra’ : 84) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini tentang “Kompetensi Profesional Guru 

Dalam Pembelajaran PAI di SMA Persada Bandar Lampung” 

agar tidak menyimpang dari alur substansinya. Maka penulis 

akan mendefinisikan beberapa istilah pokok yang terkandung 

dalam judul tersebut sebagai berikut: 

1. Kompetensi 

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai 

oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. 
1
 

2. Profesional 

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber pengahsilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu 

serta memerlukan pendidikan profesi. 
2
 

3. Guru 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.
  

Guru bertanggung jawab untuk 

melaksanakan kegiatan pendidikan, memberikan bimbingan 

dan instruksi kepada siswa. Tanggung jawab ini di wujudkan 
                                                      

1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen. 
2 Ibid,. 



 

 

2 

dalam bentuk membimbing siswa untuk belajar, memelihara 

pribadi, karakter, fisik siswa, mengatasi kesulitan belajar, dan 

menilai kemajuan belajar siswa.
 3

 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses 

belajar dalam diri peserta didik.
4  

Pembelajaran terdapat pada 

sekolah non formal maupun formal. 

4. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, 

dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan 

pengarahan atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk 

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar 

umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan 

nasional.
5
 

5. SMA Persada Bandar Lampung 

   SMA Persada Bandar Lampung adalah Sekolah 

Menengah Atas yang berada di perbatasan antara Kabupaten 

Pesawaran dan Bandar Lampung, hal ini tidak terlepas dari 

keinginan untuk ikut serta dalam upaya mencerdaskan Bangsa 

melalui perluasan kesempatan belajar dari lulusan SMP/MTs. 

Atau yang sederajat untuk memasuki jenjang pendidikan 

SMA.Mempunyai gedung tetap dengan status sekolah swasta, 

akreditasi B Dan sebagai tempat dimana penulis akan 

melakukan penelitian. 

                                                      
3 Ibid,. 
4 Bambang Warsita, TEKNOLOGI PEMBELAJARAN Landasan dan 

Aplikasinya, 

(Jakarta:Rineka Cipta, 2014), 266. 
5 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakara : Rajawali 

Pers, 2014), 19.” 
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B. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, 

tentang kompetensi, kemampuan yang harus ada didalam diri 

seorang Guru dan Dosen yaitu kompetensi pedagogik, 

professional, kepribadian dan sosial.
6
 

Kompetensi merupakan seorang guru yang memiliki 

wewenang untuk menentukan bahan ajar, materi, maupun alat-

alat untuk tercapainya proses belajar mengajar yang efektif. 

Hal ini selaras dengan pengertian kompetensi yang secara 

terminologi yaitu pengetahuan, keterampilan seseorang dan 

nilai-nilai dasar yang bisa merefleksikan berfikir anak yang 

bertindak langsung dan secara terus menerus menjadi 

kompeten dan mimiliki keterampilan dan nilai-nilai terhadap 

sesuatu.
7
 

Kompetensi professional seorang guru dapat dilihat jika 

ia memenuhi indikator ini sebagai berikut : 

a. Menguasai materi, struktus, konsep pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran yang diampu; 

b. Menguasai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

mata pelajaran yang diampu; 

c. Mengembangkan materi pelajaran secara kreatif; 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan.
8
 

Kualitas pembelajaran adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan pendidik dan peserta didik dalam mencapai mutu 

atau kualitas pembelajaran yang dapat dilihat dari beberapa 

                                                      
6 Tim Penyusun, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7. 
7 Abdul Majid , Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2005), 9.” 
8 Peraturan Undang-Undang Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 

2007 Tanggal 4 Mei 2007, 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 3. 
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aspek, salah satunya penilaian.
9
 

Ciri-ciri kualitas pembelajaran juga dapat dilihat dari 

beberapa aspek sebagai berikut; 

a. Perilaku pembelajaran guru 

b. Perilaku dan dampak belajar siswa 

c. Iklim pembelajaran 

d. Materi pembelajaran 

e. Media pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran merupakan hal yang sangat 

penting yang harus di hadapi seorang guru untuk menentukan 

materi atau bahan ajar guna untuk membantu peserta didik 

untuk tercapainya proses belajar mengajar yang efektif.
10

 

Dalam buku karangan prof. Dr. Hamid Darmadi, M. Pd 

problem kompetensi diantaranya adalah penggunaan metode 

yang tepat yang harus dipilih bijak oleh guru dalam proses 

belajar mengajar. Jika seorang guru tidak memahami dirinya 

sendiri maka akan berakibat pada kinerja kerja, penggunaan 

media dan pemilihan metode pembelajaran. Jika guru tidak 

dapat memahami metode maka akan berdampak besar pada 

keberhasilan guru dan peserta didik. Karena, keduanya sangat 

berperan penting dan tidak bisa terpisahkan.
11

 

Guru dapat dikatakan profesional apabila guru tersebut 

menguasai seperangkat kompetensi, seperti yang dinyatakan 

dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, guru harus memiliki 

                                                      
9 Depdiknas, Kurikulum Pendidikan Dasar, GBPP SD, Depdiknas, Jakarta, 

2004. 
10 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar, (Bandung: Alfabeta 2009), 

211. 
11 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar (Landasar Konsep dan 

Implementasi), (Bandung: Alfabeta, 2009), 

36. 
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empat kompetensi, Kompetensi yang meliputi adalah 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional dan sosial. Kompetensi kepribadian dalam artian 

mampu mencerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, 

berwibawa dan arif. Kompetensi pedagogik dalam artian 

kemampuan peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Kompetensi profesional dalam artian kemampuan dalam 

penguasaan materi pembelajaran secara mendalam. Serta 

menambah wawasan keilmuan sebagai seorang guru.
12

 

Allah menjadikan dunia sebagai tempat mencari (hasil) 

yang baik yaitu kebahagiaan diakhirat. Seorang guru yang 

dituntut untuk ikhlas dalam mengajar, membimbing dan 

menjalankan perannya sebagai seorang ibu disekolah. Dan 

seorang guru juga dituntut untuk memiliki kompetensi yang 

baik 

dalam dirinya, dan yang sesuai dengan firman Allah dalam Q.S 

Al-An’am 165 yang berbunyi: 

 

                     

                         

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai 

khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) 

sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas 

(karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 

Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia 

                                                      
12 Jejen Musfah, Redesain Pendidikan Guru, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2015), 64. 
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Maha Pengampun, Maha Penyayang”. 

Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional 

guru dapat dilihat dari bagaimana seorang guru dalam 

merecanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran. Apabila guru sudah 

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan 

baik maka guru tersebut dapat dikatakan dan di anggap 

memiliki kinerja yang baik. Selain itu dalam hal melaksanakan 

tugasnya terkait perencanaan, implementasi dan juga evaluasi 

guru harus melakukannya dengan sungguh – sungguh dan 

serius, karna keseriusan seorang guru dapat dilihat dari usaha 

guru dalam merencanakan program pembelajaran nya dengan 

baik, mengimplementasikan pembelajaran dengan baik dan 

profesional, dan mengevaluasi hasil belajar dengan baik. 

Pada kegiatan belajar dan pembelajaran disekolah serta 

dapat memperlihatkan bagaimana kompetensi profesional 

seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Terbukti dalam 

hal perencanaan pembelajaran yang masih banyak ditemukan 

guru hanya menjiplak rencana pelaksanaan pembelajaran orang 

lain. Padahal mestinya rencana pelaksanaan pembelajaran 

tersebut harus dibuat sendiri dan sesuai dengan karakteristik 

dan kebutuhan peserta didik meskipun dalam kondisi 

pembelajaran yang dilakukan secara daring. Dalam hal 

pelaksanaan pembelajaran masih ditemukannya guru yang 

tidak disiplin atau tidak profesional dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pendidik, guru sering memberikan peserta 

didik soal tanpa menjelaskan materi yang akan di kerjakan oleh 

peserta didik hal tersebut yang membuat peserta didik menjadi 

bingung dan malah tidak mendapatkan ilmu dari pembelajaran 

yang dilakukan. Dalam hal evaluasi pembelajaran guru lebih 

sering menggunakan sistem evaluasi pembelajaran dengan 

tertulis dibandingkan dengan sistem evaluasi pembelajaran 

yang lain. Seharusnya guru dapat menggunakan sistem 
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evaluasi pembelajaran lain, apalagi melihat kondisi peserta 

didik yang kebingungan dalam mengerjakan tugas yang guru 

berikan, maka seharusnya guru menggunakan sistem evaluasi 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta 

materi yang di ajarkan. 

Permasalahan – permasalahan yang terkait dengan 

kompetensil profesional guru yang ada pada saat ini terjadi di 

semua daerah di indonesia termasuk di kecamatan Kemiling 

kota Bandar Lampung. Untuk memperkuat temuan 

permasalahan pada uraian di atas maka peneliti melakukan 

observasi awal ke SMA Persada Bandar Lampung yang 

dilakukan pada tanggal 03 sampai 04 September 2020 dengan 

guru Pendidikan Agama Islam yang ada di SMA Persada 

Bandar Lampung memang banyak ditemukan beberapa 

permasalahan terkait dengan perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. 

Permasalahan – permasalahan tersebut secara rinci dijelaskan 

sebagai berikut. 

Permasalahan dalam hal perencanaan pembelajaran, 

yaitu guru yang tidak membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran, dan ada pula guru yang menjiplak rencana 

pelaksanaan pembelajaran orang lain, padahal sebagai guru 

yang profesional seharus nya dalam kondisi seperti apapun 

rencana pelaksanaan pembelajaran itu sangat penting bagi guru 

agar membantu proses pelaksanaan pembelajaran. 

Permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu terdapat 

guru yang kurang efisien dalam menyampaikan materi kepada 

peserta didiknya, guru lebih sering memberikan soal tanpa 

memberikan penjelasan terlebih dahulu, hal itu yang membuat 

peserta didik malah kebingungan dalam mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru apalagi dalam mata pelajaran yang 

memang seharus nya diberikan penjelasan terlebih dahulu. 

Seharusnya dalam kondisi seperti ini guru dapat lebih kreatif 
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dan tidak kehabisan ide untuk melaksanakan pembelajaran 

walaupun dilakukan secara daring, agar peserta didik tidak 

kebingungan dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru 

serta peserta didik. Permasalahan dalam hal evaluasi 

pembelajaran yaitu guru sering menggunakan sistem evaluasi 

pembelajaran tes tertulis dibandingkan sistem evaluasi 

pembelajaran yang lain. Melihat sistem evaluasi yang ada, 

maka semestinya guru memiliki banyak macam pilihan dalam 

mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran 

yang dipelajari peserta didik seperti unjuk kerja siswa, 

portofolio siswa, atau bisa menggunakan teknik non tes yang 

sesuai dengan kondisi pembelajaran yang dilakukan secara 

daring. Untuk itu perlunya guru untuk mengembangkan sistem 

evaluasi pembelajaran yang paling tepat untuk peserta didiknya 

sehingga nantinya hasil dari evaluasi pembelajaran 

menggambarkan secara jelas bagaimana kemampuan dari 

peserta didik tersebut. 

Melihat kondisi dan uraian dari latar belakang di atas 

bahwa terdapat guru di SMA Persada Bandar Lampung yang 

belum memiliki kompetensi professional guru yang baik dalam 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan 

juga mengevaluasi hasil pembelajaran. Maka penulis tertarik 

untuk meneliti tentang “Kompetensi Profesional Guru Dalam 

Pembelajaran PAI di SMA Persada Bandar Lampung”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Peneliti menetapkan fokus penelitian berdasarkan 

permasalahan dilatar belakang tersebut adalah : Kompetensi 

Profesional Guru Dalam Pembelajaran PAI di SMA Persada 

Bandar Lampung. Sub fokus penelitian yaitu: tentang 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran di SMA Persada Bandar Lampung. 
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D. Rumusan Masalah 

Bersumber pada latar belakang serta fokus penelitian 

diatas, sehingga bisa dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi profesional guru PAI di SMA 

Persada Bandar Lampung pada aspek perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Bersumber pada rumusan permasalahan yang sudah 

disebutkan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi profesional guru 

PAI di SMA Persada Bandar Lampung pada aspek 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Ada pula manfaat ataupun kontribusi dari penelitian 

ini bisa dilihat dari dua sisi yaitu secara teoritis serta praktis. 

Dengan demikian, kajian ini diharapkan bisa menghasilkan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

bagi pengembangan di bidang pendidikan khususnya 

mengenai kompetensi profesional guru dalam menjalankan 

tugasnya secara profesional. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan 
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yang terjadi dalam mengupayakan kompetensi 

profesional guru. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru. 

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pengetahuan tentang upaya menjadi guru yang memiliki 

kompetensi profesional yang baik. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berkaitan dengan penelitian ini, terlebih dahulu penulis 

menelusuri penelitian – penelitian yang berkaitan dengan topik 

penelitian, di antaranya : 

1. Penelitian yang di buat oleh Fitra Octa Ryani, Kompetensi 

Profesional Guru PAI dalam mengelola sumber belajar Di 

SMA Perintis 2 Bandar Lampung tahun 2020. Fokus 

penelitian ini adalah menguasai materi dan sumber belajar. 

Hasil dari dari penelitian ini menyatakan bahwa guru PAI 

sudah cukup baik dalam menguasai materi dan berbagai 

sumber belajar menggunakan panduan LKS dan media 

pembelajaran LCD untuk penunjang dalam proses 

pembelajaran berlangsung.
13

 

2. Penelitian yang di buat oleh Tari Puspa Sari, Kompetensi 

Profesional Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Menigkatakan Hasil Belajar Siswa Di SDN 1 Garuntang 

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tahun 2017. 

Penelitian ini menjelaskan mengenai Kompetensi Profesional 

Guru Pendidikan Agama Isalm Dalam Menigkatakan Hasil 

                                                      
13 Fitra Octa Ryani, Kompetensi Profesional Guru PAI dalam mengelola 

sumber belajar Di SMA Perintis 2 Bandar Lampung tahun 2020, Skripsi Juruasan 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 

2020.” 
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Belajar Siswa Di SDN 1 Garuntang Kecamatan Bumi Waras 

Kota Bandar Lampung.
14

 

3. Penelitian yang di buat oleh Era Sapitri, Kompetensi 

Profesional Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Negeri 1 Liwa 

tahun 2020. Fokus penelitian ini adalah meningkatkan 

kualitas pembelajaran guru pendidikan agama Islam dalam 

kompetensi profesionalnya di SMK Negeri 1 Liwa.
15

 

Berdasarkan dari ketiga penelitian tersebut telah 

memberikan gambaran bahwa ada berbagai macam aspek 

yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi 

profesional seorang guru. Berdasarkan beberapa penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian disini 

meneliti dengan subyek yang berbeda yaitu pada jenjang 

pendidikan menengah atas, lebih tepatnya guru PAI di 

sekolah menengah atas. Dengan jenis penelitian kualitatif, 

selain itu, pada penelitian ini tidak hanya guru yang 

digunakan sebagai sumber data melainkan dilengkapi dengan 

penggunaan wawancara, dokumentasi dan observasi. hal ini 

dilakukan agar data yang di dapat lebih akurat. Yang diteliti 

terkait dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, 

dan evaluasi pembelajaran untuk menggambarkan 

bagaimana kompetensi profesional guru dalam pembelajaran 

PAI di SMA Persada Bandar Lampung. 

 

 

                                                      
14 Tari Puspa Sari, Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di SDN 1 Garuntang Kecamatan Bumi 

Waras Bandar Lampung, Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017 
15 Era Sapitri, Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Negeri 1 Liwa tahun 2020, Skripsi 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Tahun 2020. ” 
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H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpostivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi alamiah, dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci.
16

 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan studi 

yang melukiskan, menggambarkan, ataupun 

mengungkapkan kondisi objek yang diteliti sesuai dengan 

suasana serta keadaan penelitian. Penelitian kualitatif 

deskriptif merupakan jenis penelitian yang memakai metode 

atau pendekatan studi kasus. 
17

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Persada 

Bandar Lampung, Provinsi Lampung. peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di lokasi ini untuk mengetahui 

bagaimana kompetensi profesional guru dalam pembelajaran 

PAI di SMA Persada Bandar Lampung. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan 

Agama Islam di SMA Persada Bandar Lampung. dengan 

jumlah guru sebanyak 1 guru. Dengan demikian maka dalam 

pengambilan sumber data ini, peneliti mengambil hanya 1 

guru Pendidikan Agama Islam yang ada di SMA Persada 

Bandar Lampung. Sumber data yang digunakan adalah 

                                                      
16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, R&D), (Bandung: Alfabeta, 2018),15. 
17 Ibid., 59. 
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sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber primer merupakan sumber data yang 

membagikan data langsung ke pengumpul data. 
18

 Data 

primer yang dimanfaatkan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Kepala Sekolah SMA Persada Bandar Lampung. 

2) Guru Mata Pelajaran PAI SMA Persada Bandar 

Lampung. 

3) Waka kurikulum SMA Persada Bandar Lampung. 

4) Peserta didik yang terlibat dalam mata pelajaran 

PAI di SMA Persada Bandar Lampung. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

secara langsung membagikan data ke pengumpul data, 

misalnya melalui orang lain ataupun melalui dokumen.
19

 

Data sekunder yang peneliti ambil adalah: 

1) Sejarah berdirinya SMA Persada Bandar 

Lampung. 

2) Profil SMA Persada Bandar Lampung. 

3) Visi dan misi SMA Persada Bandar Lampung. 

4) Pendidik dan tenaga kependidikan di SMA 

Persada Bandar Lampung. 

5) Data siswa di SMA Persada Bandar Lampung. 

6) Sarana dan prasarana di SMA Persada Bandar 

Lampung. 

7) Rencana Proses Pembelajaran (RPP). 

                                                      
18 Ibid., 308. 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, R&D), (Bandung: Alfabeta, 2018),309 
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c. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karna tujuan dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat di 

lakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara. Bila dilihat dari setting nya, data dapat 

dikumpulkan pada setting alamiah. Bila dilihat dari sumber 

datanya, dapat mengumpulkan data menggunakan sumber 

primer, dan sumber sekunder, sumber primer merupakan 

sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Selanjutnya 

bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, 

maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

observasi ( pengamatan ) interview ( wawancara ), kuesioner 

( angket ), dokumentasi dan gabungan keempatnya.
20

 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara, 

dokumentasi, dan observasi, wawancara akan digunakan 

sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, sedangkan 

observasi dan dokumentasi sebagai teknik pendukung. 

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

d. Wawancara 

Untuk lebih mendukung penelitian data dalam 

penelitian ini digunakan teknik interview (wawancara) yaitu 

dengan mewawancari guru. Interview (wawancara ) 

merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti inngin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal – hal sedikit/kecil. Sutrisno Hadi 

                                                      
20 Ibid., 309. 
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mengatakan bahwa yang perlu dipegang oleh peneliti dalam 

menggunakan metode interview dan juga kuesioner ( angket 

) adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa subyek ( responden ) adalah orang yang paling 

tahu tentang dirinya sendiri. 

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti 

adalah benar dan dapat dipercaya. 

3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan – 

pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama 

dengan apa yang di maksudkan oleh peneliti. 

Wawancara bisa dilakukan secara terstuktur maupun 

tidak terstruktur, dan bisa dilakukan melalui tatap muka 

ataupun dengan menggunakan telepon. Dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara ini peneliti akan 

melakukan wawancara kepada guru sebagai responden 

utama dan juga peserta didik sebagai pendamping sebagai 

perwakilan untuk mengetahui kompetensi profesinal guru 

dalam pembelajaran PAI di SMA Persada Bandar Lampung. 

e. Dokumentasi 

Pengertian dokumentasi adalah suatu proses 

pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan juga 

penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, yang 

memberikan atau mengumpulkan bukti terkait keterangan, 

seperti kutipan, gambar, sobekan koran, dan bahan referensi 

lainnya. Salah satu sumber data yang diperlukan dalam 

penelitian ini berupa dokumen – dokumen sehingga perlu 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

dokumentasi. teknik dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi 
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digunakan untuk mengungkap rumusan masalah mengenai 

peran guru di era new normal dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. 

Dokumentasi ditunjukan kepada dokumen – dokumen yang 

bisa dijadikan tambahan informasi seperti program tahunan, 

program semester, silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), catatan kemajuan siswa, kumpulan 

instrumen penilaian, kisi – kisi ulangan dan catatan 

evaluasi hasil belajar. Diharapkan dari teknik dokumentasi 

ini dapat memperkuat informasi yang telah diperoleh. 

f. Observasi 

Untuk lebih mendukung penelitian data dalam 

penelitian ini digunakan teknik observasi yaitu dengan 

melihat secara langsung kegiatan belajar mengajar. 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik 

yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan prilaku 

manusia, proses kerja, gejala – gejala alam, dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian 

ini observasi dilakukan kepada guru untuk mengungkap 

rumusan masalah mengenai peran guru di era new normal 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembelajaran. Observasi ini dilakukan untuk mendukung 

data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara.
21

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

                                                      
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Dan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 56. 



 

 

17 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.  

Kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif serta berlanjut sampai selesai hingga 

menjenuhkan data. Kegiatan-kegiatan dalam menganalisis 

data meliputi: 
 

a. Pengumpulan Data 

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi 

atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Proses pengumpulan 

data dalam sebuah penelitian bergantung pada jenis 

penelitian yang dipilih. 

b. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal 

yang utama, fokus pada hal-hal yang berarti, menemukan 

tema dan pola, serta menghilangkan hal-hal yang tidak 

perlu. Oleh karena itu data yang telah di ringkas akan 

menghasilkan gambar yang lebih jelas serta mempermudah 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan pencarian data lebih lanjut bila diperlukan. 
 

c. Penyajian Data 

Setelah data di reduksi, langkah berikutnya adalah 

menampilkan data tersebut. Dalam penelitian kualitatif, 

data dapat di representasikan dalam bentuk penjelasan 

singkat, diagram, hubungan antar kategori, serta diagram 

alir. Dengan menyajikan data, akan lebih mudah untuk 

memahami apa yang terjadi serta menyusun pekerjaan 

selanjutnya berdasarkan apa yang sudah di pahami.  
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d. Verifikasi 

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif adalah 

menarik kesimpulan serta memverifikasi. Kesimpulan awal 

yang disajikan masih bersifat sementara, jika tidak ditemui 

bukti yang kuat untuk mendukung kesimpulan tersebut pada 

pengumpulan data tahap selanjutnya, kesimpulan tersebut 

akan berubah. Namun jika peneliti kembali ke lapangan 

untuk mengumpulkan data serta kesimpulan awal didukung 

oleh bukti yang valid serta tidak berubah, maka kesimpulan 

yang di sajikan merupakan kesimpulan yang kredibel.
 22

 

6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk pemeriksaan keabsahan data maka penulis 

menggunakan metode triangulasi. Triangulasi diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai teknik, dan berbagai waktu. 

a. Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yang 

berbeda dengan teknik yang sama. 

b. Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data 

yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data yang 

berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

c. Triangulasi Waktu 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh dari teknik pengumpulan 

data dalam waktu atau situasi yang berbeda.
23

 

                                                      
22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, R&D), (Bandung: Alfabeta, 2018),335. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat 

Eksploratif, Enrerpretif, Interaktif, dan Konstruktif, (Bandung: Alfabeta,2017), 189-
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7. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara, dokumentasi,dan observasi. Pedoman 

wawancara selalu digunakan untuk penelitian, hal ini 

bertujuan untuk pembicaraan dengan narasumber/responden 

agar tidak keluar dari topik pembahasan. Dokumentasi 

digunakan ketika wawancara, untuk mengetahui arsip dan 

juga dokumen di SMA Persada Bandar Lampung, sementara 

observasi digunakan untuk mempermudah mengetahui data 

mana yang belum di dapatkan, untuk mendukung penelitian. 

Dalam penelitian ini pengukuran kompetensi profesional 

guru dalam pembelajaran PAI ditinjau dari aspek 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran 

sebegai berikut : 

1. Pada aspek perencanaan pemebelajaran, kompetensi 

profesional guru dilihat dari kerutinan, kemandirian, 

ketepatan, dan kemampuan pengembangan yang 

dilakukan oleh guru dalam menyusun program tahunan, 

program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

2. Pada aspek pelaksanaan pembelajaran, kompetensi 

profesional guru dilihat dari ketepatan dan sesuaian yang 

dilakukan oleh guru dalam penggunaan alokasi waktu, 

strategi/ metode pembelajaran, media dan sumber 

belajar, dan penyampaian materi pelajaran. 

3. Pada aspek evaluasi pembelajaran, kompetensi profesinal 

guru dilihat dari ketepatan dan kesesuaian yang 

dilakukan oleh guru dalam pendekatan dan jenis evaluasi, 

dan penggunaan hasil evaluasi. 

Untuk mempermudah dan memperjelas alat pengumpul 

                                                                                                                  
191 . 
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data, maka terlebih dahulu menyusun kisi - kisi alat 

pengumpul data sebagai berikut : 

Tabel 1.1. Kisi – kisi alat pengumpul data Kompetensi 

Profesional Guru 

 

Subvariabel Indikator Sumber 

data 

Metode 

 

 

 

 

 

Merencanakan 

Menyusun 

program  tahunan 

Guru Wawancara 

Dokumen Dokumentasi 

Menyusun 

program  

semester 

Guru Wawancara 

Dokumen Dokumentasi 

Pembelajaran Menyusun 

silabus 

Guru Wawancara 

Dokumen Dokumentasi 

Menyusun 

rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

(RPP ) 

Guru Wawancara 

Dokumen Dokumentasi 

 

 

 

 

 

Melaksanakan 

pembelajaran 

Pengunaan 

alokasi 

pembelajaran 

Guru Wawancara 

Obsevasi 

Penggunaan 

strategi/ metode 

belajar 

Guru Wawancara 

Obsevasi 
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Penggunaan 

media dan 

sumber ajar 

Guru Wawancara 

Obsevasi 

Penyampaian 

materi 

pembelajaran 

Guru Wawancara 

 

Obsevasi 

 

Evaluasi 

Pembelajaran 

Pendekatan dan 

jenis evaluasi 

Guru Wawancara 

Dokumen Dokumentasi 

Penggunaan hasil evaluasi Guru Wawancara 

Dokumen Dokumentasi 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi yang disusun terbagi dalam 

tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

Bagian isi dalam penelitian ini, penulis menyusun kedalam 

lima bab yang rinciannya sebagai berikut : 

BAB I : Pada bab ini dijelaskan penegasan judul, latar 

belakang masalah yang mendasari dari terjadinya penelitian ini, 

fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Pada bab ini di uraikan tentang pengertian 

kompetensi professional guru, pengertian pembelajaran PAI, 

prinsip-prinsip pembelajaran PAI, fungsi pembelajaran PAI, 

pengertian manajemen pembelajaran, tahap-tahap manajemen 

pembelajaran. 

BAB III : Pada bab ini terdapat Deskripsi Objek Penelitian, 

bab ini berfungsi untuk menjelaskan tentang gambaran umum 
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objek penelitian yang berisi sejarah berdirinya sekolah, visi dan 

misi sekolah, letak geografis sekolah, sarana dan prasarana 

sekolah, struktur organisasi sekolah, keadaan guru dan peserta 

didik, dan juga menjelaskan tentang penyajian fakta dan data 

penelitian. 

BAB IV : Pada bab ini terdapat hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V : Pada bab ini Penutup, pada bab ini berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari skripsi 

ini yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Kompetensi Profesional Guru 

1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru 

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris “competence” 

yang bearti kecakapan dan kemampuan. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan 

(kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). 

Kalau kompetensi berarti kemampuan atau kecakapan, maka 

hal ini erat kaitannya dengan pemilikan pengetahuan, 

kecakapan atau keterampilan guru.
24

 

Kompetensi diartikan pemilikan, penguasaan, 

keterampilan dan kemampuan yang dituntut jabatan 

seseorang, maka seorang guru harus menguasai kompetensi 

guru sehingga melaksanakan kewenangannya 

profesionalnya.
25

 Di dalam Undang-Uandang Republik 

Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimilki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalannya.
26

 

Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna 

yang diantaranya adalah sebagai berikut: Menurut Usman, 

kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan 

kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif 

                                                      
24 Akhmal Hawi, Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam, 

(Jakarta : Rajawali Pres : 2014), 1. 
25 Tim Nasional Dosen Kependidikan, Guru yang Profesional, (Bandung : 

Alfabeta, 2018), 71 . 
26 UU RI No. 14 Th 2005, Guru dan Dosen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7. 
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maupun kuantitatif.
27

 

Aspek atau Ranah yang terkandung dalam konsep 

kompetensi sebagai berikut. 

a. Pengetahuan, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. 

b. Pemahaman yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang 

dimiliki oleh individu. 

c. Kemampuan yaitu sesuatu yang dimilik individu untuk 

melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. 

d. Nilai yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan 

secara psikologi telah menyatu dalam diri seseorang. 

e. Sikap yaitu perasaan (senang, tidak senang, suka atau 

tidak suka). 

f. Minat yaitu kecendrungan seseorang untuk melakukan 

perbuatan.
28

 

Jadi kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan 

pengetahuan,   keterammpilan   dan sikap berwujud 

tindakan cerdas   dan penuh tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. 

Seorang guru akan mampu melaksanakan peran dan 

tugasnya dengan baik apabila ia memiliki kemapuan 

dasar/kompetensi keguruan yang dimilikinya karena hal ini 

mempunyai pengaruh yang dominan terhadap keberhasilan 

pengajarannya. 

Meskipun buah dari profesionalisme guru dalam 

keberhasilan proses pembelajaran tidak lepas dari berabagai 

aspek lain, seperti motivasi belajar peserta didik, latar 

belakang pendidikan sosial, ekonomi dan budaya, kondisi 
                                                      

27 Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,2005), Cet ke 17, 14. 
28 Ibid., 5. 
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belajar, dan proses belajar.
29

 

Ada empat kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu 

: 

a. Kompetensi Pedagogik, adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peseta didik meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi. 

Salah satu kompetensi yang harus yang dimiliki oleh 

seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Didalam 

kompetensi pedagogik guru dituntut untuk dapat 

memahami peserta didiknya serta memahami cara 

memberikan pengajaran yang baik untuk peserta 

didiknya. 

Menurut Prof. Dr. J. Hoogleved ( Belanda ), pedagogik 

ialah ilmu yang mempelajari tentang masalah 

membimbing anak ke arah tujuan tertentu, sehingga ia 

dapat bertanggung jawab menyelesaikan tugas 

hidupnya secara mandiri atau dapat di artikan 

pedagogi adalah ilmu pendidikan anak. Dalam Standar 

Nasional Pendidik tentang definisi pendagogik guru, 

menyatakan bahwa kompetensi pendagogik 

merupakan kemampuan dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman 

kepada peserta didik yang meliputi pemahaman, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar terhadap peserta didik, dan 

pengembangan berbagai potensi peserta didik. 

b. Kompetensi Profesional, adalah kemapuan penguasaan 

                                                      
29 Musfah, Redesain Pendidikan Guru, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 

70. 
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materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar 

Nasional pendidikan dalam pasal 28 ayat 3 butir c. 

c. Kompetensi Kepribadian, kemampuan kepribadian 

yang mantap, stabil, dewasa arif dan berwibawa 

menajadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak 

mulia. 

d. Kompetensi Sosial, adalah kemampuan guru sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan orang tua/wali peserta 

didik dan masyarakt sekitar.
30

 

Apabila guru telah memiliki empat kompetensi 

tersebut diatas, maka guru tersebut telah memiliki hak 

profesional karena ia telah memenuhi syarat-syarat berikut. 

a. Mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap 

batas wewenang keguruan yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

b. Memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-

langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung 

jawabnya dan ikut serta dalam proses pengembangan 

pendidikan setempat. 

c. Menikmati teknis kepemimpinan dan dukungan 

pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka 

menjalankan tugas sehari-hari. 

d. Menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar 

terhadap usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam 

bidang pengabdiannya. 

                                                      
30 Ibid., 7. 



 

 

27 

e. Menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi 

profesionalnya secara individual maupun secara 

institusional.
31

 

Profesional berasal dari kata profesi, sedangkan 

profesi sendiri mempunyai pengertian yakni suatu pekerjaan 

yang memerlukan suatu keahlian yang diperoleh melalui 

pendidikan atau latihan khusus.
32

 

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa 

profesional yakni paham yang mengajarkan bahwa setiap 

pekerjaan harus dilakukan oleh mengajarkan bahwa setiap 

pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional.
33

 

Suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan 

khusus, yakni, menuntut adanya keterampilan berdasarkan 

konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, (2) 

menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu 

sesuai dengan bidang profesinya, (3) menuntut adanya 

pendidikan yang memadai, (4) adanya kepekaan terhadap 

dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang 

dilaksanakannya, (5) memerlukan perkembangan sejalan 

dengan dinamika kehidupan.
34

 Kompetensi Profesional 

adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam 

Standar Nasional Pendidikan (penjelasan pasal 28 ayat (3) 

                                                      
31 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme 

Guru,(Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 23. 
32 Buchari Alma, Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil 

Mengajar, (Bandung: Algabeta, 2014), 142. 
33 M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikaan, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), 105. 
34 Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 

47. 
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butir c standar nasional pendidikan.
35

 

pendidikan agama adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik. 

Guru profesional dalam pendidikan Islam menurut 

Syekh az-Zamuji dalam kitabnya Ta’lim Muta’alim di antara 

syarat seseorang untuk dapat belajar dengan sukses adalah 

menghormati guru sama serperti ilmu. Dalam presfektif 

Islam, seorang guru akan berhasil menjalankan tugasnya 

apabila memiliki pikiran kreatif dan terpadu serta 

mempunyai kompetensi relegius.
36

 

Yang dimaksud kompetensi profesional religius adalah 

kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. 

Artinya seorang guru mampu membuat keputusan atas 

beragamnya kasus serta mampu mempertanggungjawabkan 

berdasarkan teori dan wawasan keahlian dalam prefektif 

Islam. Apabila tugas tersebut dilimpahkan kepada yang 

bukan ahlinya maka tidak akan berhasil bahkan akan 

mengalami kegagalan sebagaimana sabda Nabi Muhammad 

SAW : 

Artinya :“apabila suatu perkara diserahkan kepada yang 

bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya”. (HR. 

Bukhori). 

 

 

 

                                                      
35 Tim Nasional Dosen Kependidikan, Guru yang Profesional, (Bandung : 

Alfabeta, 2018), 73. 
36 Tri Yuni Hendrowati, Profesi Pendidikan, (Bandung : CV. Anugrah Utama 

Raharja (AURA), 2015), 95. 
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Firman Allah SWT QS. Al-Isra’ ayat 84 : 

                          

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), Setiap orang berbuat 

sesuai dengan pembawaannya masing- masing. Maka 

Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar 

jalannya”. 

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwasannya kompetensi profesional guru adalah 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dimana 

soerang guru mempunyai tanggung jawab terhadap 

pendidikan murid baik secara individual maupun klasikal, 

baik yang ada diluar sekolah maupun di dalam sekolah. 

 

B. Pembelajaran PAI 

1. Pengertian Pembelajaran PAI 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata 

“instruction” yang dalam bahasa Yunani disebut instructus 

atau “intruere”yang berarti menyampaikan pikiran, dengan 

demikian arti instruksional adalah menyampaikan pikiran 

atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui 

pembelajaran.
37

 Kegiatan belajar dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses 

mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya 

dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. 

Pembelajaran adalah kegiatan dimana guru melakukan 

peranan- peranan tertentu agar siswa dapat belajar untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Strategi 

                                                      
37 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran:landasan dan Aplikasinya, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 265. 
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pengajaran merupakan keseluruhan metode dan prosedur 

yang menitikberatkan pada kegiatan peserta didik dalam 

proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu.
38

 

Selain itu, pembelajaran merupakan suatu proses 

membelajarkan peserta didik agar dapat mempelajari 

sesuatu yang relevan dan bermakna bagi diri mereka, 

disamping itu, juga untuk mengembangkan pengalaman 

belajar dimana peserta didik dapat secara aktif menciptakan 

apa yang sudah diketahuinya dengan pengalaman yang 

diperoleh. Dan kegiatan ini akan mengakibatkan peserta 

didik mempelajari sesuatu dengan cara lebih efektif dan 

efisien.
39

 

Sedangkan Pendidikan Agama Islam merupakan usaha 

sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka 

mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami 

dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
40

 

Zakiyah Darajat berpendapat bahwa pendidikan agama 

Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh 

peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam 

secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada 

akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam 

sebagai pandangan hidup.
41

 

Pendidikan agama Islam sebagai upaya mendidikkan 

                                                      
38 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 

Cet. 16, 201. 
39 Muhaimin dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Citra Media, 1996), 

157. 
40 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004), (Bandung: Ramaja 

Rosdakarya, cet. III, 2006), 132. 
41 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.VII, 

2008), 87. 
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agama Islam atau ajaran Islam dan nilai- nilainya, agar 

menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) peserta 

didik. Pendidikan agama Islam juga merupakan upaya sadar 

untuk mentaati ketentuan Allah sebagai pedoman dan dasar 

para pesera didik agar berpengetahuan keagamaan dan 

handal dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah secara 

keseluruhan.
42

 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama 

Islam adalah sebuah sistem pendidikan yang mengupayakan 

terbentuknya akhlak mulia peserta didik serta memiliki 

kecakapan hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Karena 

pendidikan agama Islam mencakup dua hal, (1) mendidik 

peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau 

akhlak Islam, (2) mendidik peserta didik unuk mempelajari 

materi ajaran Islam yang sekaligus menjadi pengetahuan 

tentang ajaran Islam itu sendiri. 

Sedangkan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

adalah suatu upaya membuat peserta didik dapat belajar, 

butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik 

untuk terus menerus mempelajari agama Islam, baik untuk 

kepentingan mengetahui bagaimana cara beragama yang 

benar maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan yang 

mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap dalam 

tingkah laku seseorang yang baik dalam kognitif, afektif, 

dan psikomotorik.
43

 

2. Prinsip-prinsip Pembelajaran PAI 

Menurut Chaedar Alwasilah, seperti yang dikutip oleh 

Zainal Arifin terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi 

                                                      
42 Aidil Saputra, Aplikasi Metode Contextual Teaching Learning (CTL) dalam 

Pembelajaran PAI, (Jurnal At-Ta’dib Volume VI, No. 1, April-September 2014), 17. 
43 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004), (Bandung: Ramaja 
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inspirasi bagi pihak- pihak yang terkait dengan 

pembelajaran (siswa dan guru), yaitu prinsip umum dan 

prinsip khusus.
44

 

Prinsip umum pembelajaran meliputi: 1) Bahwa belajar 

menghasilkan perubahan perilaku peserta didik yang relatif 

permanen, 2) Peserta didik memiliki potensi, gandrung, dan 

kemampuan yang merupakan benih kodrati untuk ditumbuh 

kembangkan, 3) Perubahan atau pencapaian kualitas ideal 

itu tidak tumbuh alami linear sejalan proses kehidupan. 

Sedangkan Prinsip Khusus Pembelajaran meliputi: 1) 

Prinsip perhatian dan motivasi, 2) Prinsip keaktifan. 

Perhatian dalam proses pembelajaran memiliki peranan 

yang sangat penting sebagai awal dalam memicu aktivitas-

aktivitas belajar. Untuk memunculkan perhatian siswa, 

maka perlu kiranya disusun sebuah rancangan bagaimana 

menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. 

Mengingat begitu pentingnya faktor perhatian, maka dalam 

proses pembelajaran, perhatian berfungsi sebagai modal 

awal yang harus dikembangkan secara optimal untuk 

memperoleh proses dan hasil yang maksimal.
45

 

Perhatian adalah memusatkan pikiran dan perasaan 

emosional secara fisik dan psikis terhadap sesuatu yang 

menjadi pusat perhatiannya. Perhatian dapat muncul secara 

spontan, dapat juga muncul karena direncanakan. Dalam 

proses pembelajaran, perhatian akan muncul dari diri siswa 

apabila pelajaran yang diberikan merupakan bahan pelajaran 

yang menarik dan dibutuhkan oleh siswa. Namun jika 

perhatian alami tidak muncul maka tugas guru untuk 

membangkitkan perhatian siswa terhadap pelajaran. Bentuk 

perhatian direfleksikan dengan cara melihat secara penuh 

                                                      
44 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan 

Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-3, 2013), 182-183. 
45 Ibid, 183. 
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perhatian, meraba, menganalisis, dan juga aktivitas-aktivitas 

lain dilakukan melalui kegiatan fisik dan psikis. 

Motivasi berhubungan dengan minat. Siswa yang 

memiliki minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran 

cenderung memiliki perhatian yang lebih terhadap mata 

pelajaran tersebut sehingga akan menimbulkan motivasi 

yang lebih tinggi dalam belajar. Motivasi dapat bersifat 

internal, artinya muncul dari dalam diri sendiri tanpa ada 

intervensi dari yang lain, misalnya harapan, cita-cita, minat, 

dan aspek lain yang terdapat dalam diri sendiri. Motivasi 

juga dapat bersifat eksternal, yaitu stimulus yang muncul 

dari luar dirinya, misalnya kondisi lingkungan kelas, 

sekolah, adanya ganjaran berupa hadiah (reward), dan 

pujian. Bahkan rasa takut oleh hukuman (punishment) 

merupakan salah satu faktor munculnya motivasi.
46

 

Motivasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: motif 

instrinsik dan motif ekstrinsik. Setiap motif baik itu 

instrinsik dan ekstrinsik dapat bersifat internal maupun 

eksternal, sebaliknya motif tersebut juga dapat berubah dari 

eksternal menjadi internal atau sebaliknya (transformasi 

motif).
47

 

Motivasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk 

menimbulkan atau meningkatkan dorongan untuk 

mewujudkan perilaku tertentu yang terarah kepada 

pencapaian tujuan. Perilaku belajar yang terjadi dalam 

proses pembelajaran adalah pencapaian tujuan dan hasil 

belajar. 

Belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di mana 

seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah 

suatu perilaku, terjadi kegiatan merespons terhadap setiap 

                                                      
46 Ibid, 184. 
47 Ibid, 185. 
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pembelajaran. Potensi yang dimiliki setiap individu 

sebaiknya dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. 

3. Fungsi Pembelajaran PAI 

Dalam sebuah usaha sadar yang dilakukan pasti 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai dari sebuah usaha 

tersebut. Begitu juga dengan Pembelajaran PAI yang 

dilakukan di sekolah-sekolah. Zakiyah Darajdad dalam 

bukunya Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam 

mendefinisikan tujuan Pendidikan Agama Islam sebagai 

berikut: Tujuan Pendidikan Agma Islam yaiu membina 

manusia beragama berarti manusia yang mampu 

melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan 

sempurna, sehingga tercermin mana sikap dan tindakan 

dalam seluruh kehidupannya, dalam rangka mencapai 

kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat, yang dapat 

dibina melalui pengajaran agama yang intensif dan efekif.
48

 

Selain itu, pembelajaran Agama Islam juga 

mempunyai fungsi sebagai media untuk meningkatkan iman 

dan taqwa kepada Allah SWT. Serta sebagai wahana 

pengembangan sikap keagamaan dengan mengamalkan apa 

yang telah didapat dari proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Darajdad berpendapat bahwa sebagai sebuah 

bidang studi di sekolah, pengajaran agama Islam 

mempunyai tiga fungsi, yaitu: perama, menanam 

tumbuhkan rasa keimanan yang kuat; kedua, 

menanamkembangkan kebiasaan (habit vorming) dalam 

melakukan amal ibadah, amal saleh dan akhlak yang mulia; 

dan ketiga, menumbuh kembangkan semangat untuk 

mengolah alam sekitar sebagai anugrah Allah SWT kepada 

                                                      
48 Zakiyah Daradjad, Metode Khusus Pengajaran Agama islam, (Jakarta: 
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manusia.
49

 

Dari pendapat diatas dapat diambil beberapa hal 

tentang fungsi pembelajaran PAI yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan pesera didik kepada Allah SWT yang 

ditanamkan dalam lingkup pendidikan keluarga. 

b. Pengajaran, yaitu untuk menyampaikan pengetahuan 

keagamaan yang fungsional. 

c. Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosial dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan 

sesuai denga ajaran agama Islam. 

d. Pembiasaan, melatih peserta didik untuk selalu 

mengamalkan ajaran Islam, menjalankan ibadah dan 

berbuat baik. 

Disamping fungsi-fungsi tersebut, hal yang sangat 

perlu diingatkan bahwa Pendidikan Agama islam merupakan 

sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup bagi peserta 

didik untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan 

di akhirat. 

 

C. Manajemen Pembelajaran 

1. Pengertian Manajemen Pembelajaran 

Manajemen pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu 

manajemen dan pembelajaran. Secara bahasa (etimologi) 

manajemen berasal dari kata kerja “to manage” yang berarti 

mengatur.
50
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Adapun menurut istilah (terminologi) terdapat 

banyak pendapat mengenai pengertian manajemen salah 

satunya menurut George R. Terry Manajemen adalah suatu 

proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk 

menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan 

SDM dan sumber daya lainnya.
51

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan 

bahwa manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk 

mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran serta pengawasan 

guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efesien. 

2. Tahap-tahap Manajemen Pembelajaran 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan 

sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat 

menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai 

tujuan. 

Dalam konteks pembelajaran perencanaan dapat 

diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, 

penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan 

atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu 

alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu 

untuk mencapai tujuan yang ditentukan. PP RI no. 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20 

menjelaskan bahwa; ”Perencanaan proses pembelajaran 

memiliki silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran 

yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, 

                                                                                                                  
PT. Bumi Aksara, 2007), 2. 
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materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar”.
52

 

Sebagai perencana, guru hendaknya dapat mendiaknosa 

kebutuhan para siswa sebagai subyek belajar, merumuskan 

tujuan kegiatan proses pembelajaran dan menetapkan 

strategi pengajaran yang ditempuh untuk merealisasikan 

tujuan yang telah dirumuskan. 

Perencanaan itu dapat bermanfaat bagi guru sebagai 

kontrol terhadap diri sendiri agar dapat memperbaiki cara 

pengajarannya. Agar dalam pelaksanaan pembelajaran 

berjalan dengan baik untuk itu guru perlu menyusun 

komponen perangkat perencanaan pembelajaran antara lain: 

a) Menentukan Alokasi Waktu dan Minggu efektif 

Menentukan alokasi waktu pada dasarnya 

adalah menetukan minggu efektif dalam setiap 

semester pada satu tahun ajaran. Rencana alokasi waktu 

berfungsi untuk mengetahui berapa jam waktu efektif 

yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran dalam satu tahun ajaran. Hal ini 

diperlukan untuk menyesuaikan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar minimal yang harus 

dicapai sesuai dengan rumusan standard isi yang 

ditetapkan. 

b) Menyusun Program Tahunan (Prota) 

Program tahunan (Prota) merupakan rencana 

program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, 

yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang 

bersangkutan, yakni dengan menetapkan alokasi dalam 

waktu satu tahun pelajaran untuk mencapai tujuan 
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(standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang telah 

ditetapkan. Program ini perlu dipersiapkan dan 

dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran, 

karena merupakan pedoman bagi pengembangan 

program-program berikutnya. 

c) Menyusun Program Semesteran (Promes) 

Program semester (promes) merupakan 

penjabaran dari program tahunan. Kalau program 

tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang 

diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka 

dalam program semester diarahkan untuk menjawab 

minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. 

d) Menyusun Silabus Pembelajaran 

Silabus adalah bentuk pengembangan dan 

penjabaran kurikulum menjadi rencana pembelajaran 

atau susunan materi pembelajaran yang teratur pada 

mata pelajaran tertentu pada kelas tertentu. 

Komponen dalam menyusun silabus memuat 

antara lain identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, 

standard kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), 

materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, 

pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber belajar. 

e) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

disusun untuk setiap Kompetensi Dasar (KD) yang 

dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau 

lebih. 

Komponen-komponen dalam menyusun RPP 

meliputi: a) Identitas Mata Pelajaran; b) Standar 
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Kompetensi; c) Kompetensi Dasar; d) Indikator Tujuan 

Pembelajaran; e) Materi Ajar; f) Metode Pembelajaran; 

g) Langkah- langkah Pembelajaran; h) Sarana dan 

Sumber Belajar; i) Penilaian dan Tindak Lanjut. Selain 

itu dalam fungsi perencanaan tugas kepala sekolah 

sebagai manajer yakni mengawasi dan mengecek 

perangkat yang guru buat, apakah sesuai dengan 

pedoman kurikulum ataukah belum. Melalui 

perencanaan pembelajaran yang baik, guru dapat 

mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan siswa 

dalam belajar. 
53

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses 

berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan 

inti dari kegiatan di sekolah. Jadi pelaksanaan pengajaran 

adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka 

menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk 

mencapai tujuan pengajaran. 

Dalam fungsi pelaksanaan ini memuat kegiatan 

pengelolaan dan kepemimpinan pembelajaran yang 

dilakukan guru di kelas dan pengelolaan peserta didik. 

Selain itu juga memuat kegiatan pengorganisasian yang 

dilakukan oleh kepala sekolah seperti pembagian pekerjaan 

ke dalam berbagai tugas khusus yang harus dilakukan guru, 

juga menyangkut fungsi-fungsi manajemen lainnya. 

Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan pembelajaran 

mencakup dua hal yaitu, pengelolaan kelas dan peserta didik 

serta pengelolaan guru. Dua jenis pengelolaan tersebut 

secara rinci akan diuraikan sebagai berikut: 

a) Pengelolaan kelas dan peserta didik 
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Pengelolaan kelas adalah satu upaya 

memperdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin 

untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan 

pembelajaran. Berkenaan dengan pengelolaan kelas 

sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan, yaitu 

ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat 

duduk, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, 

susunan tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan 

sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari 

(pembentukan dan pengembangan kompetensi) dan bina 

suasana dalam pembelajaran. 

b) Pengelolaan guru 

Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen diterapkan 

oleh kepala sekolah bersama guru dalam pembelajaran agar 

siswa melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan 

itu, peran kepala sekolah memegang peranan penting untuk 

menggerakkan para guru dalam mengoptimalkan fungsinya 

sebagai manajer di dalam kelas. 

Secara operasional, ketika proses pelaksanaan juga 

menyangkut beberapa fungsi manajemen lainnya diantaranya 

yaitu: 

1) Fungsi Pengorganisasian (organizing) pembelajaran 

Selain fungsi perencanaan, terdapat pula fungsi 

pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran 

yang dimaksudkan untuk menentukan pelaksana tugas 

dengan jelas kepada setiap personil sekolah sesuai 

bidang, wewenang, mata pelajaran, dan tanggung 

jawabnya. 

Dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-

masing unsur dan komponen pembelajaran sehingga 
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kegiatan pembelajaran baik proses maupun kualitas yang 

dipersyaratkan dapat berlangsung sesuai dengan yang 

direncanakan. 

2) Fungsi Pemotivasian (motivating) Pembelajaran 

Motivating atau pemotivasian adalah proses 

menumbuhkan semangat (motivation) pada karyawan 

agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing 

mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai 

tujuan yang efektif dan efisien. 

3) Fungsi Facilitating Pembelajaran 

Fungsi Facilitating meliputi pemberian fasilitas dalam 

arti luas yakni memberikan kesempatan kepada anak 

buah agar dapat berkembang ide-ide dari bawahan 

diakomodir dan kalau memungkinkan dikembangkan dan 

diberi ruang untuk dapat dilaksanakan. 

Dalam pembelajaran pemberian fasilitas meliputi 

perlengkapan, sarana prasarana dan alat peraga yang 

menunjang dan membantu dalam proses pembelajaran. 

Fasilitas yang memadai akan membantu proses hafalan 

para siswa, terutama media yang cocok bagi anak-anak.
54

 

 

c. Evaluasi Pembelajaran 

Istilah evaluasi berasal dari bahasa inggris yaitu 

“evaluation”. Menurut Wand dan Gerald W. Brown evaluasi 

adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan 

nilai dari sesuatu. 

Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui 

berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-

hal yang telah diajarkan oleh guru. Evaluasi pembelajaran 

                                                      
54 Ibid, 165. 
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mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses 

pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada 

diperolehnya informasi tentang seberapakah perolehan siswa 

dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. 

Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan proses 

sistematis untuk memperoleh informasi tentang keefektifan 

proses pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan 

pengajaran secara optimal. Dengan demikian evaluasi hasil 

belajar menetapkan baik buruknya hasil dari kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan evaluasi pembelajaran menetapkan 

baik buruknya proses dari kegiatan pembelajaran. 

Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan 

nilai belajar siswa melalui kegiatan peniliaian dan atau 

pengukuran hasil belajar hasil belajar, tujuan utama evaluasi 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh 

siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana 

tingkat keberhasilan yang tersebut kemudian ditandai dengan 

skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Apabila tujuan 

utama kegiatan evaluasi hasil belajar ini sudah terealisasi 

maka hasilnya dapat difungsikan untuk berbagai keperluan 

tertentu. 

Adapun langkah-langkah evaluasi hasil pembelajaran 

meliputi: 

a. Evaluasi Formatif 

Evaluasi formatif seringkali diartikan sebagai kegiatan 

evaluasi yang dilakukan pada akhir pembahasan setiap 

akhir pembahasan suatu pokok bahasan. Evaluasi ini 

yakni diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses 

belajar mengajar, yang diselenggarakan secara periodik, 

isinya mencakup semua unit pengajaran yang telah 

diajarkan. 
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b. Evaluasi Sumatif 

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang diselenggarakan 

oleh guru setelah jangka waktu tertentu 

pada akhir semesteran. Penilaian sumatif berguna untuk 

memperoleh informasi tentang keberhasilan belajar pada 

siswa, yang dipakai sebagai masukan utama untuk 

menentukan nilai rapor akhir semester. 

c. Evaluasi Proses Pembelajaran 

Evaluasi proses pembelajaran yakni untuk menentukan 

kualitas dari suatu program pembelajaran secara 

keseluruhan yakni dari mulai tahap proses perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi 

ini memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam 

proses pembelajaran.
55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
55 Ibid, 167 
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