
1 

BAB I 

PEDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bangsa yang sedang mengisi kemerdekaan, dengan pembangunan 

dalam segala sektor kehidupan dan sebagian besar telah dapat dirasakan hasilnya 

oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah pembangunan pada sektor 

pendidikan. Hal ini merupakan manifestasi dari satuan tujuan bangsa kita 

sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pada alenia ke IV yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Selanjutnya tujuan tersebut dirinci secara jelas dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 

Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan pemerintah NegaraIndonesia dari seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahtaraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
1

Mencapai tujuan pendidikan nasional bukanlah persoalan yang mudah, akan 

tetapi semuanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Begitu juga dalam proses 

pendidikan diperlukan penanganan yang betul-betul mampu dan dapat menguasai 

masalah-masalah pendidikan dan mempunyai dedikasi yang tinggi dengan tujuan 

pendidikan nasional yang dicita-citakan dapat tercapai. Untuk dapat mewujudkan 

outputpendidikan yang diharapkan tidak lepas dari faktor-faktor pendukung dari 

pendidikan itusendiri, disamping faktor lainnya. 
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Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya maka sangat 

dibutuhkan peran pendidik yang kompetensi dari seorang guru.Standar 

kompetensi guru yang harus dipenuhi oleh pendidik ada empat kompetensi, yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional. Kompetensi yang berkaitan erat dengan guru sebagai 

sebuah profesi yakni kompetensi professional. 

Kompetensi profesional yang diharapkan dapat terpenuhi yakni guru harus 

menguasai cara belajar yang efektif, harus mampu membuat model satuan 

pelajaran, mampu memahami kurikulum secara baik, mampu mengajar di kelas, 

mampu menjadi model bagi siswa, mampu memberikan petunjuk yang berguna, 

menguasai teknik-teknik memberikan bimbingan dan penyuluhan, mampu 

menyusun dan melaksanakan prosedur penilaian kemampuan belajar.
2
 

Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan menguasai materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional.
3
 Guru sangat berperan penting dalam usaha meningkatkan hasil belajar 

siswa, karena jika guru tersebut mampu menguasai kelas dan mengerti keadaan 

siswa maka siswa akan memberikan respon yang baik terhadap guru dan hasil 

belajar yang di dapatkan pastinya juga akan meningkat. Arus komunikasi antara 
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guru dan murid akan berjalan lancar, oleh karena itu kompetensi professional guru 

harus lah dimiliki oleh setiap guru agar mampu meningkatkan hasil belajar siswa.  

Menurut Kiymet Selvi, mengenai kompetensi guru adalah:  

Kerangka umum mengenai kompetensi guru dijelaskan di sembilan dimensi 

yang berbeda sebagai kompetensi bidang, kompetensi penelitian, kurikulum 

kompetensi, kompetensi pembelajaran seumur hidup, sosial-budaya 

kompetensi, emosional kompetensi, kompetensi komunikasi, informasi dan 

komunikasi kompetensi teknologi (ICT) dan kompetensi lingkungan. Guru 

kompetensi mempengaruhi nilai-nilai mereka, perilaku, komunikasi, tujuan 

dan praktik di sekolah dan juga mereka mendukung pengembangan 

profesional dan penelitian kurikuler. Jadi diskusi tentang kompetensi guru 

untuk meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah sangat penting. 
4
 

 

Kompetensi profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang sesuai 

denganperkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan 

masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas 

dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional 

maupun internasional. Dalam upaya pembagunan pendidikan nasional, sangat 

diperlukan guru (pendidik) dalam jumlah yang memadai dan standard mutu 

kompetensi dan profesionalisme yang terjamin. Untuk mencapai jumlah 

kompetensi professional guru yang mencukupi yang dapat menggerakan dinamika 

kemajuan pendidikan nasional diperlukan suatu proses yang terus menerus, tepat 

sasaran dan efektif. Proses menuju kompetensi professional perlu didukung 

olehsemua unsur yang terkait dengan guru, unsur-unsur tersebut dapat dipadukan 

untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat dengan sendirinya bekerja menuju 

pembentukan guru-guru yang memiliki kompetensi professional dalam kualitas 

maupun kuantitas yang mencukupi. Tujuan pendidikan nasional sulit untuk 

                                                           
4
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diwujudkan apabila tidak diawali dengan pembenahan mutu pendidik melalui 

peningkatan kompetensi guru karena apapun dalihnya untuk dewasa ini 

kompetensi pendidik atau guru masih memegang peranan kunci strategis untuk 

turut meningkatkan tujuan pendidikan nasional. 

Guru adalah seorang figur yang mulia dan dimuliakan banyak orang, 

kehadiran guru di tengah-tengah kehidupan manusia sangat penting, tanpa ada 

guru atau seorang yang dapat ditiru, diteladani oleh manusia untuk belajar dan 

berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, agama. Guru 

merupakan faktor terpenting karena guru adalah pengerah dari bermacam-macam 

faktor yang ada, dengan demikian guru dituntut untuk mampu dalam 

menerjemahkan tujuan dari pendidikan lewat kurikulum, bahan-bahan pengajaran 

dan lainnya melalui proses belajar mengajar. Upaya guru mendidik, membimbing, 

mengajar, dan melatihanak didik bukan suatu hal yang gampang, pekerjaan ini 

membutuhkan pengalaman yang banyak dan keseriusan. Madrasah yang notabene 

merupakan subsistem pendidikan nasional dan juga sebagai lembaga pendidikan 

Islam memiliki fungsi dan tugas untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional 

khususnya mengoptimalkan Pendidikan Agama Islam (PAI). Fungsi dan tugas 

madrasah merupakan realisasi cita-cita umat Islam yang menginginkan outputdari 

lembaga pendidikan Islam (madrasah) menjadi manusia yang beriman dan 

berilmu pengetahuan dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat karena sudah memahami dan mengamalkan Pendidikan Agama Islam 

(PAI) baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. 
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Guru sebagai tenaga profesional merupakan sarana realisasi tekad 

pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia melalui 

peningkatan kompetensi profesional guru di mana nantinya kompetensiguru 

Indonesia mampu berdiri sejajar dengan dengan bangsa lain di dunia. Sistem 

pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan kompetensi serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan 

untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, 

nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara 

terencana, terarah, dan berkesinambungan. Program pengembangan kompetensi 

profesionalisme guru secara berkelanjutan memiliki tujuan memelihara, 

meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru secara berkelanjutan untuk 

mencapai standar profesi guru yang dipersyaratkan agar sejalan dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

Berdasarkan uraian diatas di ketahui bahwa seorang guru dituntut untuk 

mempunyai kompetensi profesional yang tinggikarena seorang guru merupakan 

tumpuan dari berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan selanjutnya 

akan menghasilkan output dari suatu pendidikan yang baik dan berkualitas. Kalau 

melihat hal itu tanggung jawab guru sangatlah besar dan berat karena guru tidak 

hanya mengajar atau transfer ilmu saja melainkan menanamkan nilai-nilai kepada 

peserta didik. Dalam situasi sosial apapun, jabatan guru tetap dinilai oleh warga 

masyarakat sebagai pemberi inspirasi, penggerak dan pelatih dalam penguasaan 

kecakapan tertentu bagi sesama khususnya bagi para siswa agar mereka siap untuk 

membangun hidup bersama lingkungan sosialnya, dapat dipastikan bahwa guru 
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yang semakin bermutu semakin besar sumbangannya bagi perkembangan diri 

siswanyadan perkembangan masyarakatnya.
5
 

Guru yang memiliki kompetensi akademis dan kompetensi profesional akan 

mampu mendidik anak didiknya dengan baik dan diharapkan mampu membekali 

anak didiknya dengan nilai-nilai luhur yang bertujuan agar nantinya dalam 

menghadapi masa depan mereka mampu memepersiapkan diri mereka dan 

berperan dalam masyarakat sesuai dengan bakat serta kemampuannya. Sebagai 

sebuah profesi harus diakui bahwa tugas guru itu amat mulia, karena guru 

merupakan ujung tombak dalam mengarahkan peseta didik dalam membentuk dan 

meningkatkan sumber daya manusia dimasa mendatang. 

Peningkatankompetensi profesional memberikan dampak positif bagi 

lembaga-lembaga pendidikan secara langsung maupun tidak langsung serta 

memberikan nilai tambah bagi lembaga tersebut. Jika kompetensi profesional guru 

dipahami dan dihayati secara sungguh-sungguh, maka fungsi dan tugas guru akan 

berjalan sebagaimana mestinya dalam dunia pendidikan keberadaan peran dan 

fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan 

bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik dijalur pendidikan formal 

maupun informal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas 

pendidikan ditanah air, tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan 

dengan eksisitensi guru itu sendiri.  

Tugas mengajar dan mendidik diumpamakan dengan sumber-sumber air 

yang berpadu menjadi satu berupa sungai yang mengalir sepanjang masa kalau 

                                                           
5
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sumber air tidak diisi terus menerus, maka sumber air itu akan kering, hal ini 

terjadi pula pandangan bahwa madrasah kurang dapat mengelola pendidikan 

khususnya dalam hal belajar, seharusnya pandangan seperti itu tidak tumbuh 

dalam masyarakat karena seluruh pertumbuhan dan perkembangannya (murid), 

semata-mata ditentukan oleh faktor lingkungan dan pendidikan yang diterimanya 

oleh karena itu, peningkatan kompetensi profesional profesionalisme guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) yang ada di madrasah sangat perlu sekali untuk 

dipotimalkan. Untuk meningkatkan kualitas guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

maka perlu diadakan pengembangan dan peningkatan kompetensi profesional 

guru dan mendidik guru agar lebih baik. 

Guru sebagai sebuah profesi yangmenuntut adanya kesadaran, dan tanggung 

jawab yang lebih kuat dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai tenaga 

pendidik. Diperlukan sebuah komitmen yang dapat dipertanggung jawabkan, baik 

secara ilmiah maupun moral, agar guru dapat benar-benar berpikir dan bertindak 

secara professional sebagaimana profesi-profesi lain yang menuntut adanya suatu 

keahlian yang lebih spesifik. Sama halnya seorang dokter,ahli hukum, insinyur, 

pengacara, guru membutuhkan pengetahuan dan kecekatan dasar lainnya untuk 

melaksanakan tugas lainnya.  

Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang selalu berusaha 

dan terus meningkatkan mutu pendidikan serta sumber daya manusia yang 

berkualitas, agar tenaga pendidik lebih berkualitas maka diperlukan berbagai 

upaya untuk peningkatan kompetensi profesional guru. Peningkatan kompetensi 
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profesionaltenaga pendidikdi Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten 

OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya bersifat formal saja, antara 

lain guru mengikuti seminar, pelatihan dan sebagainya. Peningkatan juga bersifat 

informal, yang mana guru-guru berdiskusi dan bertukar pikiran tentang bagaimana 

metode dan strategi dalam pembelajaran dikelas.  

Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan merupakan sekolah/madrasah yang selalu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan, hal ini dikarenakan letak geografisnya yang 

sangat baik yakni berposisi di tengah-tengan lingkungan masyarakat dan pondok 

pesantren serta dekat dengan perguruan tinggi yang yaitu STKIP Nurul Huda 

Sukaraja, secara tidak langsung madrasah ini menjadi sorotan masyarakat yang 

akan melanjutkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai sekolah 

yang berbasis agama, Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU 

Timur Provinsi Sumatera Selatan tidak ketinggalan dengan teknologi informasi, di 

mana tiap-tiap sekolah dituntut untuk mampu menjawab tantangan tersebut maka 

dariitu tenaga pendidik merupakan sosok yang paling di sorot dalam menerapkan 

keilmuan baik umum maupun agama kepada peserta didiknya. Jika tenaga 

pendidik kurang bahkan minim akan ilmu pengetahuan dan informasi maka secara 

tidak langsung berdampak pada kualitas pendidikan pada lembaga tersebut. 

Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan lembaga pendidikan Islam yang memfokuskan pendidikannya 

pada pembinaan dan pendidikan bidang agama namun demikian lembaga 

pendidikan ini tetap memberikan porsi yang cukup dalam pendidikan umum, 
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sehingga diharapkan para siswanya mempunyai intelektual yang tinggi tetapi juga 

disertai dengan akhlak yang mulia.  

Hasil observasi yang peneliti lakukan di Madrasah Aliyah Nurul Huda 

Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan diketahui bahwa 

kompetensi guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) masih 

memerlukan perbaikan hal itu dikarenakan masih ada beberapa guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU 

Timur Provinsi Sumatera Selatan yang belum menunjukkan kompetensi 

profesional dengan optimal walaupun secara keseluruhan kompetensi profesional 

guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sudah baik dan perlu untuk dipertahankan 

serta di tingkatkan, hal itu terlihat dari masih ada guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) yang belum menguasai dan menerapkan kurikulum tahun 2013serta tetap 

menggunakan kurikulum lama yaitu Kurukulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) tahun 2006. 

Proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh beberapa guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) kurang menarik sehingga berdampak pada motivasi belajar 

siswa di mana siswa terlihat bosan dan jenuh walaupun secara keseluruhan 

pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

sudah baik dan menarik di mana rata-rata guru menggunakan teknologi dalam 

semua kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran tidak terpaku dalam satu 

arah yaitu kepada guru walaupun masih ada guru yang menggunakan metode 

ceramah dalam kegiatan pembelajaran hal ini menyebabkan hasil belajar peserta 

didik cenderung fluktuatif bahkan mengalami penurunan ini dikarenakan kegiatan 
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dengan metode ceramah kurang menarik bagi siswa, perserta didik 

terlihatsemangat ketika dalam kegiatan pembelajaran guru menggunakan media 

pembelajaran di mana kegiatan pembelajaran berjalan lebih variatif sehingga 

motivasi belajar peserta didik juga meningkat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka kompetensi profesional guru 

Agama Islam (PAI) masih perlu di optimalkan lagi sehingga nilai-nilai luhur 

agama Islam yang  diajarkan di Madrasah Aliyah ini bukan hanya mencari ilmu 

saja (kognitif), tetapi dapat dihayati (afektif), dan diamalkan (psikomotorik) dalam 

kehidupan sehari-hari. Mengingat pentingnya tugas guru agama sebagaimana 

yang telah  dijelaskan di atas, maka kompetensi professional guru harus dimiliki 

oleh setiap guruPendidikan Agama Islam (PAI), oleh karena itu peneliti tertarik 

mengadakan penelitian dengan judul: “Kompetensi Profesional Guru 

Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah-masalah penelitian 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Masih ada beberapa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang belum 

menguasai dan melaksanakan kurikulum tahun 2013 serta tetap menggunakan 

kurikulum lama yaitu Kurukulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 

2006 
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2. Tidak semua guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menyelenggarakan kegiatan 

pembelajaran yang menarik sehingga berdampak pada motivasi belajar siswa 

di mana siswa terlihat bosan dan jenuh 

3. Masih ada beberapa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang kurang optimal 

dalam menggunakan teknologi dalam semua kegiatan pembelajaran sehingga 

pembelajaran terpaku dalam satu arah yaitu kepada guru. 

Batasan masalah adalah usaha untuk menetapkan bahasan dari masalah 

penelitian yang akan diteliti.
6
 Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka dalam 

melaksanakan penelitian ini penulis perlu membatasi masalah. Pembatasan 

masalah pada penulisan tesis ini penulis membatasi kajian tesis ini pada 

permasalahan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU 

Timur Provinsi Sumatera Selatan. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi profesional 

guru Pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajaran di Madrasah Aliyah 

Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), h. 23 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi 

profesional guru Pendidikan Agama  Islam di Madrasah Aliyah Nurul Huda 

Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. 

 

E. Kerangka Pikir 

Salah satu bidang studi yang ada di Madrasah Aliyah adalah Pendidikan 

Agama Islam (PAI), peserta didik diajarkan tentang mata pelajaran Al-Quran-

Hadits, Fikih, Akidah-Akhlak, Sejarah Islam dan sebagainya semua di jelaskan 

dengan rinci dan sistematis. Kompetensi ini sangat penting bagi siswa karena 

mengajarkan para siswa untuk memahami teori serta mampumenerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan baik dimana hal tersebut dapat sebagai bekal dan 

dibutuhkan saat siswa berada di tengah-tengah masyarakat ataupun di lingkungan 

keluarga.  

Tujuan tersebut akan berdampak pada pencapaian hasil belajar peserta didik, 

hasil belajar merupakan tolak ukur keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

yang disampaikan selama periode tertentu, untuk mengetahui hasil belajar siswa 

guru perlu mengadakan evaluasi atas kemampuan siswa saat memahami materi 

yang telah disampaikan melalui hasil evaluasi tersebut, maka dapat dilihat dari 

hasil belajar yang diperoleh siswa.  

Hasil belajar yang baik juga dipengaruhi oleh guru yang baik pulaguru 

professional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru 

dan memiliki tingkat master serta mendapat ijazah negara dan telah 
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berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar.
7
 Guru memiliki empat 

kompetensi guru yang efektif yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi sosial, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru 

merupakan kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkanmembimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional.  

Indikator kompetensi professional guru meliputi menguasai keilmuan sesuai 

bidang, mengelola programbelajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan 

media pembelajaran/teknologi, dan menilai prestasi siswa.
8

 Sehingga dengan 

demikian guru Pendidikan Agama Islam (PAI) harus betul-betul menguasai 

keempat kompetensi tersebut, guru adalah salah satu dari sekian banyak faktor 

yang mempengaruhi seberapa besar keberhasilan pembelajaran itu tercapai, baik 

peranannya sebagai fasilisator, motivator, administrator dan inovator, guru 

bukanlah satu-satunya subjek pembelajaran maka bijaklah bahwa seorang guru 

harus memiliki profesionalitas tinggi dalam menjalankan tugasnya karena baik 

disadari atau tidak profesionalitas guru sangat penting peranannya dalam 

menentukan keberhasilan pembelajaran. Seorang siswa akan lebih termotivasi 

belajar apabila guru yang mengajar memiliki kompetensi profesional yang tingi, 

guru yang profesional dibidangnya mampu memberi stimulus bagi siswa sehingga 

menghasilkan feedbackyang mengagumkan.  

                                                           
7
Hamalik, Oemar, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), h.27 
8
 Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2011), h.164 
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Secara sistematis kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan dalam bagan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Kerangka Pikir 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Kompetensi Profesional Guru 

1. Pengertian Kompetensi Guru 

Dalam kamus bahasa Indonesia kompetensi berarti kecakapan, padanan 

kata yang berasal dari bahasa inggris ini cukup relevan dengan pembahasan, 

karena kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 

melakukan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya. Menurut Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. Pasal 10 ayat (1) UU guru dan dosen No. 14 tahun 2005 

dinyatakan bahwa kompetensi gurumeliputi kompetensi paedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesonal yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi.
9
 

Pengertian kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan 

kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya 

secara tepat dan efektif.
10

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara 

kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencangkup 

                                                           
9
UU RI No. 14 Th. 2005,Guru dan Dosen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7. 

10
Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi 

Guru, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 55. 
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penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang 

mendidik, pengembangan pribadi dan profesioanalisme.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ada 

beberapa kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. 

Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi professional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah 

kemampuan kepribadian yang mantap berakhlak mulia, arif dan berwibawa 

serta mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi sosial 

adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 

dan efisien dengan peserta didik, sesama guru atau teman sejawat, orang tua 

atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi professional adalah 

kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam.  

Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif 

dalam kinerja guru, oleh karena itu secara utuh sosok kompetensi guru meliputi 

pengenalan peserta didik secara mendalam, penguasaan bidang studi baik 

disiplin ilmu maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah, penyelenggaraan 

pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk 

perbaikan dan pengayaan dan pengembangan kepribadian dan profesionalitas 

secara berkelanjutan. Persoalan yang penting dalam dunia pendidikan adalah 

keberhasilan proses pembelajaran, hasil pendidikan ini akan dianggaptinggi 

mutunya apabila kemampuan sikap dan ketrampilan yang dimiliki oleh para 



17 
 

pendidik berpotensi pada peserta didik oleh karena itu pendidik sebagai 

pelaksana utama dalam pendidikan harus bersikap profesional. 

 

2. Kompetensi Profesional 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, pasal 1 ayat 1 professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar 

mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan 

guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah.
11

 

Guru professional adalah guru yang melaksanakan tugas keguruan 

dengan kemampuan tinggi (profesiensi) sebagai sumber kehidupan.
12

H.M. 

Arifin menjelasakan bahwa profesionalisme merupakan suatu pandangan yang 

mengatakan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan 

tertentu, yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan dan 

keahlian khusus.
13

Bertitik tolak pada pengertian tersebut, maka pengertian guru 

profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus 

dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya 

sebagai guru dengan kemampuan maksimal atau dengan kata lain, guru 

                                                           
11

 UU RI No. 14 Th. 2005, Guru dan Dosen, (Jakarta: sinar grafika, 2005), h. 2. 
12

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Rosda 

Karya, 2007), h. 230. 
13

 Abuddin Nata, Paradigma Pendidikan Islam, (Jakarta: Grasindo, 2011), h. 137-138. 
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profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki 

pengalaman yang kaya di bidangnya yang dimaksud dengan terdidik dan 

terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus 

menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar 

serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam 

kompetensi. 

Kompetensi profesional mengacu pada perbuatan yang bersifat rasional 

dan memiliki spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas kependidikan guru 

sebagai tenaga yang profesional dituntut untuk memiliki kemampuan yang 

sesuai dengan bidangnya. Guru sebagai tenaga yang profesional memiliki 

beberapa kriteria, yaitu mengandung unsur pengabdian, mengandung unsur 

idealisme, dan mengandung unsur pengembangan.
14

 

Sebagai profesional juga harus memiliki etos kerja yang maju, antara 

lain dapat bekerja dengan hasil kualitas yang unggul, tepat waktu, disiplin, 

sungguh-sungguh, cermat, teliti, sistematis, dan berpedoman, pada dasar 

keilmuan tertentu.17Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 

pasal 3 ayat 7:  

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam 

menguasaipengetahuanbidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau 

seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi 

penguasaan, materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan 

standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan/atau 

kelompok mata pelajaran yang akan diampu dan konsep dan metode 

disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara 

konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, 

mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
15

 

                                                           
14

 Mochtar Bukhori, Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan dalam Renungan, (Jakarta: 

IKIP Muhamadiyyah Press, 2014), h. 35 
15

Soetjipto Raflis Kosasi,”Profesi Keguruan”..., h. 17. 
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Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 16 tahun 2007 butir 20: 

a. Menguasai materi, struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu 

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang 

diampu 

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan 

diri.  

Mengenai kompetensi profesional guru terdapat berbagai macam 

klasifikasi, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat tentang klasifikasi 

kompetensi profesional.  

a. Menurut Sanusi bahwa seoarang disebut memiliki profesi apabila memiliki 

kriteria-kriteria sebagai berikut:  

1) Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan sosial yang 

menentukan (crusial) 

2) Jabatan yang menuntut ketrampilan atau keahlian tertentu 

3) Ketrampilan atau keahlian yang dituntut jabatan didapat melalui 

pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah 
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4) Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, 

sistematik, eksplesit yang bukan hanya sekedar pendapat khalayak 

ramai 

5) Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan 

waktu yang cukup lama 

6) Proses pendidikan untuk jabatan itu memerlukan aplikasi dan sosialisasi 

nilai-nilai profesional itu sendiri 

7) Anggota profesi berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh 

organisasi profesi 

8) Anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan 

judgementterhadap permasalahan profesi yang dihadapinya 

9) Dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan 

bebas campur tangan luar 

10) Jabatan itu mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat dan oleh 

karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.
16

 

b. Menurut Oemar Hamalik guru yang dinilai kompeten secara profesional, 

apabila:  

1) Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-

baiknya. 

2) Guru tersebut mampu melaksanakan peran-perannya secara berhasil 

3) Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan 

                                                           
16

Ibid, h.17 
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4) Guru tersebut mampu melaksanakan perannya dalam proses mengajar 

dan belajar dalam kelas.
17

 

c. Menurut P3G (Proyek Pengembangan Pendidikan Guru) ada sepuluh 

kompetensi dasar untuk menjadi guru profesional, yaitu: 

1) Menguasai bahan 

2) Mengelola program belajar mengajar 

3) Mengelola kelas 

4) Menggunakan media atau sumber 

5) Menguasai landasan kependidikan 

6) Mengelola interaksi belajar mengajar 

7) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran 

8) Mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan di 

sekolah 

9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah 

10) Memahami prinsip-prinsip dan menjelaskan hasil-hasil penelitian 

kependidikan guna keperluan pengajaran.
18

 

d. Menurut Mulyasa kompetensi profesional dapat diidentifikasi dan disarikan 

tentang ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut:  

1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, 

psikologis, sosiologis, dan sebagainya 

                                                           
17

 Hamalik,Oemar.Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2006), h. 38 
18

 Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan dan Pelaku 

sosial Kreatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2010), h.85. 
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2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan 

peserta didik 

3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi 

tanggung jawabnya 

4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi 

5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan 

sumber belajar yang relevan 

6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran 

7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik 

8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.
19

 

Sedangkan secara lebih khusus, kompetensi profesional guru dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Memahami Standar Nasional Pendidikan 

2) Mengembangkan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan  

3) Menguasai materi standar 

4) Mengelola program pembelajaran 

5) Mengelola kelas 

6) Menggunakan media dan sumber pembelajaran 

7) Menguasai landasan-landasan kependidikan 

8) Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik 

9) Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah 

10) Memahami penelitian dalam pembelajaran 

                                                           
19

 MulyasaE. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Rosdakarya, 2008), 

h.135. 



23 
 

11) Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran 

12) Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan 

13) Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual. 
20

 

e. Menurut Mohammad Uzer Usman kompetensi profesional guru meliputi 

beberapa hal-hal berikut ini:  

1) Menguasai bahan pelajaran 

2) Mampu mengelola program belajar mengajar 

3) Melaksanakan program pengajaran 

4) Menilai hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan 

5) Menguasai landasan pendidikan.
21

 

Bagi guru pendidikan agama Islam kemampuan-kemampuan tersebut 

hendaknya dengan religius, sebagaimana yang dikatakan Mohaimin dan Abdul 

Mujib yakni pendidik akan berhasil menjalankan tugasnya apabila memiliki 

kompetensi profesional-religius. Kata religius selalu dikaitkan dengan tiap-tiap 

kompetensi, karena menunjukan adanya komitmen pendidik dengan ajaran 

Islam sebagai kriteria utama, sehingga segala masalah pendidikan yang 

dihadapi, dipertimbangkan, dan dipecahkan serta ditempatkan dalam perspektif 

Islam. 

Berdasarkan berbagai macam pendapat tentang kompetensi profesional, 

penulis dalam menganalisis data menggunakan landasan teori dari Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 butir 

                                                           
20

Ibid, h. 136-138. 
21

 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 

15-19. 
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20 dan pendapat E. Mulyasa dimana terdapat indikator-indikator dan 

prosentase dari tiap indikator sebagai berikut:  

a. Menguasai materi, struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu 

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang 

diampu 

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif 

e. Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik 

f. Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah 

g. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan 

diri. 

 

3. Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam 

Profesionalitas seseorang sangat urgen dalam semua segi kehidupan, 

termasuk dalam jabatan guru, karena akan dapat meningkatkan martabat dan 

harkat guru di satu sisi dan pada sisi yang lain akan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan nasional. Pengkajian terhadap pembinaan dan pengembangan 

kemampuan profesional guru, sepertinya sudah klise, dalam makna selalu 

didiskusikan. Sesungguhnya hal itu tidaklah klise karena dari waktu ke waktu 

persyaratan guru ideal senantiasa berubah sehingga pertumbuhan 

profesionalnya harus terus menerus dirangsang. 
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Lebihlagi pada era globalisasi yang makin masif dan ekstensif ini tanpa 

didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitasbaik dalam 

bidang pendidikan, kemajuan teknologi ataupun ekonomi suatu negara akan 

tertinggaljauh. Negara manapun di dunia ini memerlukan SDM yang 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni serta beriman dan 

bertaqwa yang dipersiapkan melalui proses pendidikan yang dikembangkan 

secara luas terutama ketaqwaan yang dikembangkan melalui proses pendidikan 

agama Islam untuk bekal hidup keduniaan terutama keakhiratan. 

Keberadaan guru PAI sebagai pendidik utama dalam pelaksanaan 

pendidikan agama Islam adalah berperan sebagai perancang, pelaksana, 

pemimpin, komunikator dan evaluator terhadap proses pendidikan agama 

Islamdalam kerangka mencapai tujuan terbentuknya kepribadian anak didik 

yang luhur. Secara filosofis, manusia/anak adalahmakhluk theomorfic, 

(manusia berasal dari Tuhan dan kembali kepadaTuhan) yang diberi 

amanahsebagai khalifah (pemimpin/wakil, penguasa), dan abdun 

(hamba),dalam kerangka misi menemukan dan mengamalkan sunnatullahuntuk 

keselamatan dan kemakmuran. 

Profesionalitas guru PAI adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap 

para guru PAI terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang 

mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Sehingga dengan 

demikian, sebutan profesionalitas guru PAI lebih menggambarkan suatu 

keadaan derajat keprofesian setiap guru PAI untuk bangkit menggapai sikap, 

pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya 
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dalam pembelajaran bidang studi PAI. Dalam halini, guru PAI diharapkan 

memiliki profesionalisme keguruan yang memadai sehingga mampu 

melaksanakan tugasnya secara efektif. 

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), profesionalisme guru sering 

dibicarakan di dalam berbagai forum. Profesionalisme guru dikaitkan dengan 

tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru dan 

tunjangan profesi guru. Ketiga faktor tersebut merupakan latar yang disinyalir 

berkaitan erat dengan kualitas pendidikan. Guru profesional yang dibuktikan 

dengan kompetensi yang dimilikinya akan mendorong terwujudnya proses dan 

produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan. Sehingga 

dengan demikian untuk menjalankan peran strategis guru PAI maka diperlukan 

ketersediaan guru PAI yang professional. Untuk mengajarkan mata pelajaran 

agama, tentu saja harus diserahkan kepada orang-orang yang ahli dalam bidang 

pendidikan agama Islam. Inilahpraktik pendidikan agama Islamprofessional, 

yang dilaksanakan olehguru yang ahli merencanakan, melaksanakandengan 

strategi, memimpin siswa dengan keteladanan, dan mengevaluasi. 

Menurut Semiawan dalam Danim Sudarwan mengemukakan hierarki 

profesi tenaga kependidikan, yaitu tenaga profesional, tenaga semiprofesional 

dan tenaga para-profesional, antara lain: 

a. Tenaga profesional merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

pendidikan sekurang-kurangnya S1 (atau yang setara) dan memiliki 

wewenang penuhdalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan 



27 
 

pengendalian pendidikan/pengajaran. Tenaga kependidikan yang termasuk 

dalam kategori ini juga berwenang untuk membina tenaga kependidikan 

yang lebihrendahjenjang profesionalnya, misalnya guru senior membina 

guru yang lebihyunior 

b. Tenaga semiprofesional merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

pendidikan tenaga kependidikan D3 (atau yang setara) yang telahberwenang 

mengajar secara mandiri, tetapi masihharus melakukan konsultasi dengan 

tenaga kependidikan yang lebihtinggi jenjang profesionalnya, baik dalam 

halperencanan, pelaksanaan, penilaian maupun pengendalian pengajaran 

c. Tenaga paraprofesional merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

pendidikan tenaga kependidikan D3 ke bawah, yang memerlukan 

pembinaan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengendalian 

pendidikan/pengajaran.
22

 

Sejalan dengan pendapat di atas, Windam dalam Danim Sudarwan 

mengklasifikasikan derajat mutu tenaga kependidikan menjadi tiga kategori, 

yaitu berkualifikasi penuh, berkualifikasi sebagian dan tidak memenuhi 

kualifikasi.
23

Profesionalisme berasal dari kata profession artinya ahli atau 

terampil dalam bidangnya, kata profesional berasal dari kata sifat yang berarti 

pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai 

keahlian seperti guru, dokter, hakim dan sebagainya dengan kata lain pekerjaan 

yang bersifat profesional adalahpekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 

                                                           
22

 Danim Sudarwan, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme 

Tenaga Kependidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h.31  
23

Ibid, h.32 
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mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang 

dilakukan olehmereka yang karena tidak mendapat pekerjaan lain.
24

 

Profesi adalahpekerjaan atau kegiatan yang dilakukan olehseseorang 

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu 

serta memerlukan pendidikan profesi.Guru merupakan pekerjaan profesi dalam 

Oemar Hamalikdirumuskan bahwaprofesi itu pada hakekatnya adalahsuatu 

pernyataan dan suatu janji terbuka, bahwa seorang akan mengabdikan dirinya 

kepada suatu jabatan dalam arti biasa, karena orang tersebut terpanggil untuk 

menjabat pekerjaan itu.
25

 

Profesi adalahsuatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian 

tertentu artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat 

dipegang olehsembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui 

pendidikan dan pelatihan secara khusus. Professional adalahpekerjaan atau 

kegiatan yang dilakukan olehseseorang dan menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukankeahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi.
26

 Sehingga dengan kata lain profesi adalahkedudukan atau jabatan 

yang memerlukan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang 

diperolehmelalui pendidikan atau perkuliahan yang bersifat teoretis dan disertai 

praktek, diuji dengan berbagai bentuk ujian di universitas atau lembaga yang 
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diberi hak untuk dan diberikan kepada orang-orang yang memilikinya 

(sertifikat, lisensi, brafet) suatu kewenangan tertentu dalam hubungannya 

dengan kliennya yang dipelihara dengan hati-hati dan selalu ditingkatkan 

melalui organisasinya ada tiga pilar pokok yang ditunjukkan untuk suatu 

profesi, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik.
27

 

Pengetahuan bermakna aspek kognitif yang dimiliki oleh seseorang 

melalui proses belajar, keahlian bermakna terhadap penguasaan dari keilmuan 

yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak atau bisa juga disebut pakar dalam 

cabang ilmu tertentu, dan persiapan akademik mengandung makna bahwa 

untuk mencapai derajat profesional atau memasuki jenis profesi tertentu 

diperlukan persyaratan pendidikan khusus, berupa pendidikan yang 

dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal, khususnya jenjang perguruan 

tinggi. Secara terminologi, profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang 

mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada 

pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental yang 

dimaksudkan di sini adalah adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai 

instrumen untuk melakukan perbuatan praktis.
28

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa profesi adalahsuatu pekerjaan yang 

didasarkan kepada pendidikan dan pelatihan khusus dengan tujuan memberikan 

layanan dengan keahliannya kepada orang lain dengan imbalan dan gaji 

tertentu. Pekerjaan atau jabatan itu dilaksanakanseseorang apabila dia 

telahmendapatkan ijazahtertentu sehingga tidak sembarangan orang dapat 
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melakukan pekerjaan tersebut. Demikian hanya pekerjaan yang dikategorikan 

profesi seperti dokter, pengacara, akuntan, bidan, guru dan lain 

sebagainya.Nurdin, mengartikan profesi. Sebagai suatu pekerjaan yang 

memerlukan pendidikan lanjut di dalam science dan teknologi yang digunakan 

sebagai prangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang 

bermanfaat. 

Jika disandangkan kata professional kepada guru, maka menurut Danim 

guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan 

persyaratan yang dituntut olehprofesi keguruan, kalau begitu guru profesional 

adalahguru yang senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan 

diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan 

kemampuannya secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimilikinya 

maupun pengalamannya.  

Sedang persyaratannya menurut Usman adalah sebagai berikut: 

a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu 

pengetahuan yang mendalam 

b. Menemukan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan 

bidang profesinya 

c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai 

d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan 

e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan 

f. Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

g. Memiliki klien/objek layanan yang tetap, seperti guru dengan muridnya 
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h. Diakui olehmasyarakat, karena memang jasanya perlu dimasyarakatkan 

i. Belajar memahami dan berfikir seperti orang-orang yang mereka layani 

sehingga bisa mewakili mereka ketika orang-orang itu tidak ada di tempat 

j. Mereka adalahpemain tim 

k. Bisa dipercaya memegang rahasia 

l. Jujur bisa dipercaya dan setia 

m. Terbuka terhadap kritik-kritik yang membangun mengenai cara 

meningkatkan diri.
29

 

Berdasarkan indikator yang disebutkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa professional itu adalah seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan 

khusus untuk melakukan satu bidang kerja dengan hasil kualitas yang tinggi 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya tentang objek pekerjaannya 

tersebut. Kata profesional merujuk pada dua hal, hal pertama orang yang 

menyandang suatu profesi. Kedua, kinerja atau performance seseorang dalam 

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.
30

Guru sebagai profesi 

berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan 

wewenang) dalam pendidikan dan pelajaran agar dapat melaksanakan 

pekerjaan tersebut secara efektif serta berhasil guna.
31

 

Sehingga dengan cara demikian guru harus memperkaya diri dengan 

berbagai ilmu pengetahuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengajar 

dalam interaksi belajar mengajar sehingga dengan kemampuannya baik dalam 

                                                           
29

Muhammad Uzer Usman,Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2012), h.15. 
30

Danim Sudarwan, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme 

Tenaga Kependidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h.22-23 
31

Kusnandar, Guru Profesional, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.46. 



32 
 

hal metode mengajar, gaya mengajar ataupun penyampaian materi pelajaran. 

Tugas guru tidak hanya memerankan fungsi sebagai subjek yang mentransfer 

pengetahuan kepada anak didik, melainkan juga melakukan tugas-tugas 

sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam PBM, baik di dalam 

maupun di luar kelas. Untuk menjalankan tugas-tugas itu secara efektif 

danefisien para guru harus memiliki kompetensi tertentu, merujuk pada konsep 

yang dianut di lingkungan Depdiknas, sebagai instructional leader guru harus 

memiliki 10 (sepuluh) kompetensi sebagai berikut: 

a. Mengembangkan kepribadian 

b. Menguasai landasan kependidikan 

c. Menguasai bahan pengajaran 

d. Menyusun program pengajaran 

e. Melaksanakan program pengajaran 

f. Menilai hasil dan proses belajar-mengajar 

g. Menyelenggarakan program bimbingan 

h. Menyelenggarakan administrasi sekolah 

i. Kerjasama dengan sejawat dan masyarakat 

j. Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.
32

 

Depertemen Pendidikan Nasional menentapkan stndar kualifikasi 

akademik dan kompetensi guru, antara lain: 

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu 
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b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu 

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri.
33

 

Berdasarkan uraian di atas setiap guru PAI harus merasabahwa 

pekerjaannya adalah sebuah profesi bahkan lebih dari itu seorang guru PAI 

harus menyadari sepenuhnya bahwa aktivitasnya sebagai seorang pendidik 

merupakan aktivitas mulia untuk mengangkat derajat manusia lain. Aktivitas 

mengajar sebagai profesi harus dijalanknan secara sungguh-sungguhdan 

profesional apalagi dari aktivitas ini seseorang mendapatkan nafkahhidup 

karenanya dia harus menjaga agar berjalan pada posisi yang seharusnya. 

Menurut Friedman dalam Sudarwan Danim pengakuan atas suatu 

pekerjaan agar menjadi suatu profesi sungguhan dapat ditempuh melalui tahap, 

yaitu registrasi (registration), sertifikasi (certification), dan lisensi (licensing). 

a. Registrasi adalahsuatu aktivitas yang jika seseorang ingin melakukan 

pekerjaan profesional, terlebihdahulu rencananya diregistrasikan pada 

kantor registrasi milik negara dengan melengkapi persyaratan yang harus 

dipenuhi 
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b. Sertifikasi mengandung makna jika hasil penelitian atas persyaratan 

pendaftaran yang diajukan memenuhi persyaratan akan diberikan pengakuan 

olehnegara atas kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya berupa 

pemberian sertifikat yang memuat penjelasan tentang kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki olehpemegangnya berikut kewenangannya 

c. Lisensi mengandung makna bahwa atas dasar sertifikat yang dimiliki 

olehseseorang, barulahorang tersebut memperolehizin atau lisensi dari 

negara untuk mempraktikkan pengetahuan dan keterapilan yang 

dimilikinya.
34

 

Alasan rasional menurut penulis, tugas mengajar disebut sebagai 

profesi, pertama bidang tugas guru memerlukan perencanaan yang matang, 

pelaksanaan mantap dan pengendalian yang baik. Tugas mengajar 

dilaksanakan atas dasar sistem, kedua bidang pekerjaan mengajar memerlukan 

dukungan ilmu teoritis pendidikan dan mengajar, ketiga bidang pendidikan ini 

memerlukan waktu lama dalam masa pendidikan dan latihan, sejak pendidikan 

dasar sampai pendidikan tinggi untuk pendidik dan tenaga kependidikan. 

Profesionalitas guru PAI adalah gambaran atau keadaan derajat keprofesian 

setiap guru PAI dalam menggapai sikap mental, pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki untuk melaksanakan tugasnya dalam pembelajaran bidang studi 

PAI secara optimal efektif dan efisien karena itu, sejak tahun ini sudahdimulai 

seterusnya ke depan, seorang sarjana.  
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Pendidikan sebagai calon guru wajib mengikuti pendidikan profesi guru 

(PPG) satu tahun supaya mendapat sertifikat pendidik professional sebagai 

syarat profesi melakukantugas dan jabatan mengajar. Menurut Arifin 

profesionalisme dalam bidang pendidikan merupakan seperangkat tugas dan 

fungsi dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian. Para guru yang 

profesional memiliki kompetensi keguruan berkat pendidikan atau latihan di 

lembaga pendidikan guru dalam jangka waktu tertentu misi profesional 

disimpulkan dalam tiga dimensi utama, yaitu: pengetahuan, keterampilan dan 

komitmen. Pelaksanaan tugas guru yang mengacu kepada tiga dimensi tadi 

mencakup kriteria dasar yaitu: kepribadian guru, penguasaan ilmu yang 

diajarkan dan keterampilan mengajar.
35

 

Orang yang profesional memiliki sikap-sikap yang berbeda dengan 

orang yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama. Menurut 

Abbuddin Nata ciri-ciri profesionalisme untuk guru secara garis besarnya ada 

tiga, yaknipertama, seorang guru yang profesional harus menguasai bidang 

ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya dengan baik ia benar-benar seorang 

ahli dalam bidang ilmu yang diajarkannya. Selanjutnya karena bidang 

pengetahuan apapun selalu mengalami perkembangan, maka seorang guru juga 

harus terus menerus meningkatkan dan mengembangkan ilmu yang 

diajarkannya itu, seoraang guru harus secara terus menerus melakukan 

penelitian dengan menggunakan berbagai macam metode. Kedua, seorang guru 

yang profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan atau mengajarkan 
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ilmu yang dimilikinya (transfer of knowledge) kepada murid-muridnya secara 

efektif dan efisien. Untuk itu seorang guru harus memiliki ilmu keguruan. 

Sehingga dapat menjalankan metode dan strategi dalam pembelajaran. Ketiga, 

seorang yang proefsional harus berpegang teguh kepada kode etik profesional. 

Kode etik disini lebih ditekankan pada perlunya memiliki akhlak yang mulia 

dengan kode etik tersebut maka seorang guru harus dijadikan panutan contoh 

dan teladan, dengan demikian ilmu yang diajarkan/nasehat yang diberikannya 

kepada para siswa akan didengarkan dan dilaksanakannya dengan baik.
36

 

Hamalik mengemukakan yang dimaksud dengan profesionalisme guru 

sebagai berikut, profesionalisme guru adalah guru yang memiliki keahlian atau 

keterampilan khusus dalam bidangnya sebagai pendidik dan pengajar, sehingga 

ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan 

maksimal atau dengan kata lain, guru profesional adalahorang yang terdidik 

dan terlatih bukan hanya mendapat pendidikan formal tetapi juga harus 

menguasai landasan-landasan kependidikan.
37

 

Adapun maksud dari terdidik dan terlatihtidak hanya mendapat 

pendidikan formal tetapi juga harus menguasai landasan-landasan 

kependidikan dengan demikian secara singkat guru yang profesional adalah 

guru yang selain kreatif juga inovatif, memiliki ilmu pengetahuan yang 

memadai tentang keterampilan yang diajarkan kepada siswanya. Guru 

profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugas-tugas yang 
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ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode dengan keahlian 

itu, seorang guru mampu menunjukkan otonominya, baik pribadi maupun 

sebagai pemangku profesinya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab 

sosial, intelektual, moral dan spiritual. Tanggung jawab pribadi yang mandiri 

yang mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya 

menghargai serta mengembangkan dirinya. 

Secara tegas Undang-undang Nomor 14 tentang Undang-Undang Guru 

dan Dosen pasal 1 butir 4 mengatakan profesional adalah pekerjaan atau 

kegiatan yang dilakukan olehseseorang dan menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi.
38

 

Pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu 

profesi memerlukan kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan profesinya, 

dimana kemampuan dan keahian tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan 

yang memang sesuai dengan profesi yang akan ditekuninya. Profesional 

menunjuk pada dua hal, pertama orang yang menyandang suatu profesi, kedua 

penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan 

profesinya.
39

Guru sebagai profesi berarti guru sebagai perkerjaan yang 

mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan 

pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan 
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efisien serta berhasil guna. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.  

Ciri-ciri profesionalisme untuk guru mengacu kedua pendapat di atas 

yaitu seorang guru berasal dari sekolah yang memang memiliki kompetensi 

yang ditunjukkan (ilmu keguruan) sehingga guru tersebut menguasai bidang 

ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya dengan selalu meningkatkan dirinya 

serta mengembangkan ilmu yang diajarkannya sehingga guru dapat 

membimbing, mengajar dan melatih anak didik dengan berpegang teguhkepada 

kode etik profesional.  

Selanjutnya profesionalisme guru sebagai berikut. 

a. Kepribadian guru yang unik dapat mempengaruhi murid yang 

dikembangkan terus menerus sehingga ia benar-benar terampil, (1) 

memahami dan menghargai setiap potensi murid. (2) Membina situasi sosial 

yang meliputi interaksi belajar mengajar mendorong murid dalam 

meningkatkan kemampuan memahami pentingnya kebersamaan dan 

kesepahaman arahpemikiran dan perbuatan di kalangan murid. (3)Membina 

perasaan saling mengerti, saling menghormati dan saling bertanggung jawab 

dan percaya mempercayai antara guru dan murid 

b. Penguasaan ilmu pengetahuan yang mengarahpada spesialisasi ilmu yang 

diajarkan kepada murid 
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c. Keterampilan dalam mengajarkan bahan pelajaran terutama menyangkut 

perencanaan program, satuan pelajaran dan menyusun seluruhkegiatan 

untuk satu mata pelajaran menurut waktu (catur wulan, semester, tahun 

pelajaran), dia terampil menggunakan alat-alat, bentuk dan 

mengembangkannya bagi murid di dalam proses belajar mengajar yang 

diperlukan. 

Adapun ciri-ciri guru profesional menurut Abdul Rachman Shaleh 

berikut. 

a. Jabatan guru adalah tugas membimbing, mengajar dan melatih dan lebih 

dari sekedar mencari nafkah 

b. Guru harus memiliki kompetensi yang ditunjukkan oleh ijazah dan LPTK 

yang bersangkutan 

c. Mengajar mempersyaratkan dirinya setiap saat agar tumbuh dan 

berkembang dalam jabatan 

d. Guru perlu meningkatkan dirinya setiap saat agar tumbuhdan berkembang 

dalam jabatan 

e. Guru memiliki kode etik yang disepakati.
40

 

Untuk melihat apakahseorang guru dikatakan profesional atau tidak 

dapat dilihat dari dua perspektif, Pertama, dilihat dari tingkat pendidikan 

minimal dari latar belakang pendidikan untuk jenjang sekolahtempat ia 

menjadi guru. Kedua penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola 

proses pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan, dan 
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lain-lain.Pembelajaran merupakan proses menyiapkan lingkungan yang 

memungkinkan anak untuk melakukan pembelajaran dalam rangka mencapai 

perubahan perilaku. Untuk mengaplikasikan tugas-tugas pembelajaran 

lebihkreatif, sehingga tercapai tujuan atau sasaran yang diharapkan dalam 

proses pembelajaran maka setiap guru sangat dituntut untuk memiliki 

kompetensi dalam proses pembelajaran. 

 

4. Usaha Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru 

Selanjutnya untuk mewujudkan guru yang profesional, guru dituntut 

untuk memiliki pendidikan yang memadai yang harus ditempuhmelalui jenjang 

pendidikan yang khusus mempersiapkan jabatan itu, seperti Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar (PGSD) dan fakultas keguruan khususnya Pendidikan Agama 

Islam. Pendidikan keguruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan 

seseorang untuk menjadi profesional dalam bidang keguruan. Sebagaimana 

dinyatakan olehSoekijo bahwa untuk menjadi guru yang profesional harus 

ditunjang oleh pendidikan keguruan yang memadai dan menguasai ilmu 

pengetahuan serta keterampilan. Seseorang guru yang tidak memiliki ilmu 

keguruan akan berbeda dengan guru yang memiliki ilmu keguruan sebab 

menjadi guru yangprofesional diperlukan penguasaan ilmu keguruan yang 

dalam dan luas.
41

 

Sehingga pendidikan keguruan menjadi halyang utama yang harus 

dimiliki seorang guru, semakin jelasbahwa pendidikan seseorang berimplikasi 
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terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, sebab 

pendidikan merupakan upaya alihilmu pengetahuan dan keterampilan dari 

seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok lain. Sehingga 

untuk menjadi guru yang profesional disamping memiliki ilmu pengetahuan, 

keterampilan mengajar juga yang paling utama adalahmenguasai ilmu 

keguruan sebagai ilmu yang dapat menunjang profesinya sebagai guru. 

Untuk menjawab tantangan perkembangan sejajalan dengan dunia 

pendidikan, guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat olehdinas maupun 

luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Menurut Uzer Usman bahwa tugas guru 

dapat dikelompokkan menjadi tiga unsur yaitu tugas dalam bidang profesi, 

tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidangkemasyarakatan.
42

Guru 

merupakanprofesi yang memerlukan keahlian khusussebagai guru. jenis 

pekerjaan ini tidak dapat dilakukan olehsembarang orang diluar bidang 

kependidikan. tugas guru sebagai profesimeliputi mendidik, mengajar dan 

melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. 

Menurut Usman Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatihberarti mengembangkan 

keterampilan-keterampilan siswa.
43

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di 

sekolahharus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua ia harus 

mampu menarik simpati sehingga ia menjadi motivasi bagisiswanya dalam 

belajar. Bila seseorang guru dalam penampilannya sudahtidak menarik, maka 

kegagalan pertama adalahiatidak akan dapat menanamkan benihpengajarannya 
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itu kepada para siswanya. Para siswa akan enggan menghadapi guru yang tidak 

menarik olehkarena itu guru sebagai pendidik harus dapat memberikan contoh, 

harus dapat memberikan pengaruh, dan harus dapat mengendalikan peserta 

didik.
44

 

Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan yaitu bahwa guru bertugas 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menuju pembentukan manusia 

seutuhnya, halini karena masyarakat menempatkan guru pada tempat yang 

lebihterhormat di lingkungannya karenadari seorang guru diharapkan 

masyarakat dapat memperolehilmu pengetahuan.
45

Olehkarena itu sejalan 

dengan perkembangan dunia pendidikan guru hendaknya memenuhi tugas 

keguruannya yaitu sebagai pendidik, pengajar dan pelatih dalam organisasi 

pendidikan sumber daya manusia didalamnya harus selalu dikembangkan 

sehingga mampu menghadapi tantangan dunia pendidikan yang semakin 

kompleks. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu keharusan, 

karena sumber daya manusia merupakan tulang punggung penggerak kegiatan. 

Begitu juga dengan guru dan profesinya dengan kata lain bahwa 

pengembangan profesionalitas guru mutlak diperlukan. 

Pengembangan profesional guru tersebut dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan sistem pendidikan 

yang efisien dan manusiawi serta melakukan adaptasi untuk penyusunan 

kebutuhan-kebutuhan sosialyang terkait langsung dengan kepedulian 

kemasyarakatan guru di tempat mereka berdomisili.Pengembangan 
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profesionalitas guru dapat dilakukan dengan cara: (a) pembinaan guru melalui 

supervisi, (b) pengembangan karir guru, (c) peningkatan kualifikasi akademik 

guru dan (d) peningkatan kompetensi guru.
46

 

Usaha untuk peningkatan profesionalisme guru oleh pemerintah lembaga 

pendidikan, dan guru itu, harus sikron antara pemerintah dengan lembaga-

lembaga pendidikan maupun guru itu sendiri. Lahirnya Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan mutu 

guru, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia 

di dalam UU ini diamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kebijakan prioritas dalam rangka pemberdayaan guru saat ini adalah 

meningkatkan kualifikasi, peningakatan kompetensi, sertifikasi guru, tunjangan 

guru, dan maslahat tambahan. H.L Wilensky mengemukakan lima 

langkahuntuk memprofesionalkan suatu pekerjaan. 

a. Memunculkan suatu pekerjaan yang penuhwaktu atau full-time bukan 

pekerjaan sambilan, menjadikan suatu pekerjaan yang sedang dilaksanakan 

sebagai suatu pekerjaan utamanya 

b. Menetapkan sekolahsebagai tempat menjalani proses pendidikan atau 

pelatihan 

c. Mendirikan asosiasi profesi, misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI) asosiasi profesi untuk guru 
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d. Melakukan agitasi secara politis untuk memperjuangkan adanya 

perlindungan hukum terhadap asosiasi perhimpunan tersebut. PGRI, 

misalnya, mempunyai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang pendiriannya 

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap guru, sayangnya 

saat ini LBHPGRI tidak pernah terdengar lagi 

e. Mengadopsi secara formal kode etik yang ditetapkan, kode etik merupakan 

norma-norma yang menjadi acuan seorang penyandang pekerjaan 

profesional dalam bekerja.
47

 

Beberapa preposisi untuk meningkatkan usaha pengembangan 

profesional yaitu sebagai berikut. 

a. Tugas-tugas atau kegiatan pendidikan dalam jabatan yang berkelanjutan 

dapat mengembankan kompetensi profesional secara reguler, meningkatkan 

mutu sekolah, dan memperkaya khasanahkehidupan individual guru 

b. Ada banyak bentuk pendidikan dalam jabatan yang dapat menampung 

tujuan-tujuan itu, persyaratan ini membutuhkan kondisi yang berbeda bagi 

penghantaran yang efektif 

c. Banyak hasil penelitian bidang pendidikan dalam jabatan yang bermutu, 

sesungguhnya metode-metode pelatihan yang dianjurkan dan diyakini 

sangat efektif telah banyak pula, tetapi hingga saat ini belum sepenuhnya 

diterapkan dalam sistem pendidikan dalam jabatan 

                                                           
47

Danim Sudarwan, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme 

Tenaga Kependidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 28-29. 



45 
 

d. Latihan meneliti akan mendorong guru untukmenemukan pengembangan 

profesional, model dan keterampilan mengajar. Halini lebihmenentukan 

daripada kondisi-kondisi kekuatan yang dikreasi 

e. Hambatan-hambatan dalam mengaplikasikan pengalaman menuntut adanya 

perluasan kegiatan pelatihan secara besar-besaran bagi guru 

f. Bagaimanapun juga guru dapat menjadi peserta pelatihan yang lebihefektif 

daripada peserta lainnya sehingga banyak staf sekolahyang mempunyai 

kemampuan mengajar, termasuk mengajar orang dewasa lainnya 

g. Barangkali banyak sumber pengembangan yang secara potensial efektif 

menjadi lemahatau salah digunakan saat ini 

h. Ekologi sekolahberbeda secara luas dan membangun kombinasi-kombinasi 

yang sangat berbeda dari pilihan-pilihan stafnya pada berbagai situasi yang 

ada, suasana produktif yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas pengembangan dengan kata lain penerapan konversi 

i. Ada perbedaan besar di dalam keluasan, yang individu-individunya 

mengambil keuntungan secara berbeda dari peluang-peluang yang ada 

dalam lingkungan mereka. Orang-orang yang berpartisipasi secara aktif 

dalam satu jenis pengembangan staf cenderung mengerjakan pekerjaan 

lainnya secara baik, dan mempunyai sikap yang favorabel menghadapi 

pilihan yang ditawarkan. Dengan kata lain, kebanyakan orang yang aktif 

cenderung lebih aktif menyeberang ke luar dan merasa lebihtampil percaya 

diri.  
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j. Kolaborasi pemerintahan negara bagian dengan sekolahdan personel atau 

tokohmasyarakat sangat esensial. Kepala, guru, dan anggota masyarakat, 

personel universitas, dan asisten teknis, semuanya muncul menjadi vital 

bagi usaha membangun lingkungan yang favorabel dan keterlibatannya 

sangat krusial.
48

 

Menurut Sutisna mengemukakan kegiatan penataran yang dilakukan 

untuk usaha pengembangan profesionalisme guru harus dilakukan dengan 

menggunakan prinsip berikut ini: 

a. Program penataran hendaknya ditunjukkan pada peningkatan perbuatan 

profesional 

b. Program penataran hendaknya ditandai dengan suasana pemeriksaan 

profesional 

c. Program penataran hendaknya mendatangkan keterlibatan aktif dengan 

masalah-masalahpenting dalam suasana bebas ketentraman psikologis 

d. Program hendaknya menyediakan kesempatan bagi kegiatan individual dan 

kelompok dua-duanya 

e. Walaupun program penataran hendaknya meliputi program-program yang 

bersifat pelajaran atau latihan mempersiapkan satuan pelajaran serta alat 

bantu pengajaran yang rutin, kegiatan-kegiatan yang disebut pertama 

hendaknya lebihdipentingkan daripada yang kedua 

                                                           
48

Ibid, h.62-63 



47 
 

f. Program penataran hendaknya tidak diselenggarakan melalui surat 

perintahadministratif dan implikasi yang diikat pada suatu rencana atau 

sistem penyesuaian gaji hendaknya dihindarkan 

g. Program penataran hendaknya meliputi prosedur bagi evaluasi.
49

 

Disamping itu, secara informal guru dapat saja meningkatkan mutu 

profesinya dengan mendapatkan informasi dari mass media(surat kabar, 

majalah, radio, televisi, dan lain-lain) atau dari buku-buku yang sesuai dengan 

bidang profesi yang bersangkutan.
50

Peningkatan mutu profesional juga dapat 

dilakukan secara bersama atau kelompok, kegiatan berkelompok ini dapat 

berupa penataran, lokakarya, seminar, simposium. Selain itu, latihan meneliti 

juga akan mendorong guru untuk menemukan ide pengembangan profesional, 

model dan ketrampilan mengajar. 

Jika program pengembangan profesional dapat berjalan secara efektif, 

eksistensi pendidikan nasional sebagai proses peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) Indonesia menuju insan yang beragama, berbudaya dan 

mandiri sebagai pribadi-sosial dan pribadi ekonomi, dapat dinyatakan dan 

diakui. Upaya untuk mewujudkan profesionalitas guru pada hakekatnya bukan 

hanya tanggung jawab guru sendiri, melainkan menjadi tanggung jawab 

bersama dari semua pihak yang terkait, terutama pimpinan lembaga, 

pemerintah, orang tua, dan masyarakat luas. 
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B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Islam sebagai agama yang universal memberikan pedoman hidup bagi 

manusia menuju kehidupan yang bahagia, kebahagiaan hidup manusia yang 

menjadi sasaran hidup pencapaiannya sangat bergantung pada masalah 

pendidikan. Untuk mendapatkan gambaran tentang konsep pendidikan, para 

ilmuwan muslim menawarkan tiga istilah sebagai referensi dalam mengkaji 

problematika sistem pendidikan yaitu pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, taklim 

dan takdib. Hal ini dikemukakan oleh Abdurrahman An-Nahlawi, menurutnya 

lafadz-lafadz itu adalah tarbiyah, taklim dan takdib. Hans Wehr, seorang ahli 

bahasa mengartikan lafadz “tahzib” dengan arti ada kesamaannya dengan 

ketiga lafadz sebelumnya. 

Beberapa pendapat yang mendefinisikan pengertian dari pendidikan 

agama Islam menurut Abdul Majid, pendidikan agama Islam adalah usaha 

sadar yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan siswa untuk meyakini, 

memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui bimbingan, pengajaran 

yang ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
51

Sedangkan 

Zakiyah Darajat mengartikan pendidikan agama Islam sebagai perubahan sikap 

dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk agama Islam, untuk itu perlu adanya 

usaha, kegiatan, cara, alat dan lingkungan hidup yang keberhasilannya.
52

 

Sedangkan menurut Mustofa Al-Ghulayani, bahwa pendidikan agama 

Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa 
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pertumbuhannya dan menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat, sehingga 

ahklak itu menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya 

kemudianbuahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk 

kemanfaatan tanah air.
53

 

Jadi pendidikan agama Islam merupakan suatu proses pengembangan 

potensi kreatif peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah, berkepribadian muslim, cerdas, terampil, memiliki etos 

kerja tinggi, berbudi luhur, dan bertanggungjawab terhadap diri, bangsa, negara 

dan agama. Selain itu pendidikan agama Islam lebih ditekankan pada segi 

pembentukan pribadi seseorang, sedangkan pengajaran lebih ditekankan pada 

segi intelektual atau transfer knowladge dengan melihat pengertian tersebut 

maka jelaslah bahwa pengertian pendidikan agama berarti, usaha-usaha 

sistematis dan prakmatis dalam membantu peserta didik agar hidup sesuai 

dengan ajaran Islam. Sedang pengajaran agama berarti pemberian pengetahuan 

agama kepada peserta didik, agar peserta didik mempunyai pengetahuan ilmu 

agama.Prinsip pendidikan agama Islam pada dasarnya hampir samadengan 

pendidikan pada umumnya yaitu sebagai pengembangan potensi yang 

terpendam. Menurut Aristoteles potensi garapannya meliputi kawasan akal 

(cognitive domain), kawasan perasaan (affectivedomain) dan kawasan 

psikomotorik (psycomotoric domain). 
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2. Landasan Pendidikan Agama Islam 

Adapun landasan pendidikan Islam itu sendiri terdiri dari Al-Quran, As-

Sunnah dan Ijtihan. 

a. Al-Quran 

Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui 

perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin 

Abdullah dengan lafazh yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang 

benar, untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai 

Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti 

petunjuknya, dan menjadi qurbah dimana mereka beribadah dengan 

membacanya.
54

 

Al-Quran adalah sumber kebenaran dalam Islam, al-Quran 

mencakup segala masalah, baik yang mengenai peribadatan maupun 

mengenai kemasyarakatan. Fungsi sebagai petunjuk kebenarannya tidak 

apat diragukan lagi. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 

2: 

 

 

Artinya: Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi 

mereka yang bertakwa.16 (QS. al-Baqarah:2). 

 

Petunjuk dalam ayat ini maksudnya adalah petunjuk untuk semua 

aktifitas manusia termasuk di dalamnya adalah tindakan pendidikan. Selain 

Al-Quran sebagai petunjuk ada beberapa keistimewaan al-Quran dalam 
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rangka usaha pendidikan manusia antara lain, menghormati akal manusia, 

bimbingan ilmiah, tidak menentangfitrah manusia, penggunaan cerita-cerita 

(kisah-kisah) untuk tujuanpendidikan dan memelihara keperluan-keperluan 

sosial.
55

Dasar pelaksanaan pendidikan Islam disebutkan dalam Al-Quran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Artinya: Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (al-Quran) 

dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui 

apakah al-Kitab (al-Quran) dan tidak mengetahui apakah iman itu, 

tetapi Kami menjadikan al-Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki 

dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba 

Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk 

kepada jalan yang lurus.18 (QS. Asy-Syuura:52). 

 

b. As-Sunnah 

Setelah Al-Quran menjadi dasar pertama dalam pendidikan Islam, 

maka dasar kedua yaitu As-Sunnah. Banyak para ahli yang mendefinisikan 

As-Sunnah, penulis akan mengambil salah satu pendapat dari mereka, 

diharapkan dapat mewakili pendapat yang lain. Dalam buku Ushul Fiqh 

yang dikembangkan oleh Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan As-

Sunnah menurut istilah syarak yaitu sesuatu yang datang dari Rasulullah 

saw., baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqrir).
56
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As-Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Qur‟an 

seperti Al-Qur‟an, Sunnah juga berisi aqidah dan syariah. Sunnah berisi 

petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala 

aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim 

yang bertakwa. Untuk itu Rasulullah menjadi guru dan pendidik utama 

beliau sendiri mendidik, pertama dengan menggunakan rumah Al-Arqam 

ibn Abi Al-Arqam, kedua dengan memanfaatkan tawanan perang untuk 

mengajar baca tulis, ketiga dengan mengirim para sahabat ke daerah-daerah 

yang baru masuk Islam, semua itu adalah pendidikan dalam rangka 

pembentukan manusia muslim dan masyarakat Islam.
57

 

Sehingga oleh karena itu Sunnah merupakan landasan kedua bagi cara 

pembinaan pribadi manusia muslim Sunnah selalu membuka kemungkinan 

penafsiaran berkembang itulah sebabnya, mengapa ijtihad perlu 

ditingkatkan dalam memahaminya termasuk sunnah yang berkaitan dengan 

pendidikan. Kedua dasar pendidikan Islam tersebut sesuai dengan sabda 

Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh HR. Muslim: 

Aku tinggalkan kepadamu sekalian dua perkara tidak akansesat 

setelah berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah(al-Quran) dan 

Sunnahku, (HR. Muslim). 

 

Pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi 

pendidikan agama di sekolah merupakan serangkaian kegiatan yang 

menyangkut perihal perbuatan dari hati ke hati, yang tertuju kepada 

pembentukan watak, karakter, menuntun segala kekuatan kodrati manusia 
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agar menjadi manusia mencapai keselamatan, kebahagiaan di dunia dan 

akhirat. 

c. Ijtihad 

Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berpikir denganmenggunakan 

seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syari‟at Islamuntuk 

menetapkan/menentukan sesuatu hukum tertentu dalam syari‟atIslam yang 

ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur‟an danSunnah. Ijtihad 

salam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspekkehidupan termasuk aspek 

pendidikan, tetapi tetap berpedoman padaAl-Qur‟an dan Sunnah. Namun 

demikian, ijtihad harus mengikutikaidah-kaidah yang diatur oleh para 

mujtahid tidak boleh bertentangandengan isi Al-Qur‟an dan Sunnah tersebut 

karena itu ijtihaddipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang 

sangatdibutuhkan sepanjang masa setelah Rasulullah wafat. Sasaran 

ijtihadialah segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan, 

yangsenantiasa berkembang.
58

 

Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang merupakan tugassetiap 

warga Negara dan pemerintah, harus berlandaskan filsafat danpandangan 

hidup bangsa ini, dan harus dapat membina warga negarayang berfilsafat 

dan berpandangan hidup yang sama oleh karena itulandasan pendidikannya 

harus sesuai dengan filsafat dan pandanganhidup itu dan sebagai penganut 

suatu agama yang taat, seluruh aspekkehidupannya harus disesuaikan 

dengan ajaran agamanya makawarga negara yang setia pada bangsa dan taat 
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pada agama, harus dapatmenyesuaikan filsafat dan pandangan hidup 

pribadinya dengan ajaranagama serta filsafat dan pandangan hidup 

bangsanya. Bila ternyata adaketidaksesuaian atau pertentangan, maka para 

mujtahid di bidangpendidikan harus berusaha mencari jalan keluarnya 

denganmenggunakan ijtihad yang digariskan oleh agama, dengan 

ketentuanbahwa ajaran agama yang prinsip tidak boleh dilanggar 

atauditinggalkan. 

Filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila yang 

digali dan diramu dari berbagai filsafat dan pandangan hidup yang terdapat 

dalam kelompok-kelompok masyarakat yang bergabung dalam masyarakat 

besar bangsa Indonesia. Pancasila adalah rumusan manusia, hasil kombinasi 

yang diserasikan dari berbagai unsur tradisi dan kebudayaan daerah. 

Pekerjaan ini merupakan ijtihadmanusia, ijtihad para pemimpin bangsa 

dalam menciptakan prinsip kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Semua ajaran 

yang terdapatdalam negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan 

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa dalam bernegara di 

lainpihak ajaran Islam juga harus diamalkan oleh penganutnya dalam 

kehidupan bernegara dengan cara yang tidak dipertentangkan 

denganPancasila. 

Sejalan dengan semua itu maka pendidikan agama (Islam) sebagai 

suatu tugas dan kewajiban pemerintah dalam mengembanaspirasi rakya, 

harus mencerminkan dan menuju ke arah tercapainyamasyarakat Pancasila 

dengan warga agama. Dalam kegiatan pendidikan, agama dan Pancasila 
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harus dapat saling isi mengisi dan saling menunjang serta saling melengkapi 

Pancasila harus dapatmeningkatkan dan mengembangkan kehidupan 

beragama, termasuk pendidikan agama ini berarti bahwa pendidikan Islam 

itu, selain berlandaskan Al-Qur‟an dan Sunnah, juga berlandaskan ijtihad 

dalam menyesuaikan kebutuhan bangsa yang selalu berubah 

danberkembang dengan ijtihad itu ditemukan persesuaian antara Pancasila 

dengan ajaran agama yang secara bersamaan dijadikanlandasan pendidikan, 

termasuk pendidikan agama. 

 

3. Tujuan Pendidikan AgamaIslam 

Suatu usaha yang tidak mempunyai tujuan maka hasilnya akan sia-

siatidak terarah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya‟ ayat 16: 

 

 

Artinya: Dan tidaklah Kami ciptakan Iangit dan bumi dan segala yang ada di 

antara keduanya dengan bermain-main, (surat Al-Anbiya’ ayat 16). 

 

Berdasarkan ayat diatas dapatlah diambil kesimpulan, bahwa segala 

sesuatu itu tidaklah dijadikan oleh Allah secra sia-sia atau main-main, 

melainkan mempunyai arah dan tujuan. Demikian juga dengan pelaksnaan 

pendidikan agama tertentu tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapi tujuan 

dari pendidikan agama hanya dapat dibina melalui pengajaran agama yang 

intensif dan efektif, yang pelaksanaannya dapt dilakukan dengan cara sekaligus 

juga menjadi tujuan pengajaran agama, yaitu membina manusia yang 

beragama, berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama 

islam dengan baik dan sempurna. Dalam rangka mencapai kebahagiaan dan 
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kejayaan hidup didunia dan akhirat. Tujuan pendidikan agama Islam 

dilembaga-lembaga pendidikn formal di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 

(dau) macam, yaitu: 

f. Tujuan umum pendidikan agama Islam 

Adalah identik dengan hidup setiap muslim yaitu sebagaimana dalam firman 

allah dalam Surat Adzariyat ayat 56, yang berbunyi: 

 

 

 

 

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkansupaya 

mereka mengabdi kepada-Ku, (Surat Adzariyat ayat 56). 

 

Tujuan pendidikan muslim adalah menciptakan manusia yang baik dan 

berbudi pekerti luhur, yang menyembah Allah dalam pengertian yang benar 

dan istilah itu, membangun struktur kehidupan duniawinya sesuai dengan 

syariaet dan melaksanakannya untuk menjunjung imannya.
59

 Berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah menanam keimanan, pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa 

serta berakhlak mulia sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

g. Tujuan khusus Agama Islam 

Tujuan yang hendak dicapai oleh setiap jenjang pendidikan baik pendidikan 

dasar, dasar menengah pertama maupun atas pendidikan Islam pada jenjang 
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dasar bertujuan memberikan kemampuan dasra kepada peserta didik tentang 

agama Islam untuk mengembangkan kehidupan beragama, sehingga 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

 

4. Metode Pendidikan AgamaIslam 

Metode merupakan hal yang penting, karena metode mengajar sebagai 

alat untuk mencapai tujuan, metode mengajar adalah merupakan salah satu alat 

pendidikan yang sangat penting dan besar peranannya dalam hal berhasil 

tidanya pendidikan oleh karena itu dalam memilih metode untuk 

menyampaikan materi kita harus memperhatikan syarat-syarat berikut: 

a. Metode yang digunakan harus dapat membangkitkan minat, motif atau 

gairah belajar siswa 

b. Metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan 

kepribadian murid 

c. Metode yang dipergunakan harus dapat memberikan kesempatan 

bagiekspresi yang kreatif dari kepribadian murid 

d. Metode yang digunakan harus dapat merangsang keinginan murid 

untukbelajar lebih lanjut , melakukan eksplorasi dan inovasi 

e. Metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik 

belajarsendiri dengan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha sendiri 

f. Metode yang digunakan harus dapat meniadakan penyajian yang 

bersifatverbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang 

nyata dan bertujuan 
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g. Metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan 

mengembangkannilai-nilai dan sikap-sikap utama yang diharapkan dalam 

kebiasaan carabekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
60

 

Beberapa metode pendidikan, diantaranya: 

a. Metode ceramah yaitu suatu cara penyajian atau penyampaian informasi 

melalui penuturan secara lisan oleh guru terhadap siswanya.
61

 Dalam 

memperjelas penyajiannya guru dapat menggunakan alat-alat bantu seperti 

benda, gambar, sket, peta dan sebagainya 

b. Metode tanya jawab yaitu suatu cara dimana seorang guru mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran yang telah 

diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca sambil memeperhatikan 

proses berfikir diantara murid-murid.
62

 Tujuannya untuk mengenal murid 

apakah murid-murid telah mengetahui fakta-fakta tertentu yang telah 

diajarkan 

c. Metode diskusiyaitu kegitan kelopmpok dalam memecahkan masalah untuk 

mengambil suatu kesimpulan.
63

 Metode ini sangat baik untuk merangsang 

murid-murid berfikir dan mengelurakan pendapat sendiri 

d. Metode demonstrasi yaitu menggunakan peragaaan untuk memeprjelas 

suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu 

kepada anak-anak, dengan metode ini guru menjelaskan teori, agar 
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pemahaman murid menjadi sempurna, misalnyamemperlihatkan suatu 

proses bagaimana sholat yang sesuia dengan ajaran agama 

e. Metode eksperimen yaitu pengajaran dimana murid bersama-sama 

mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang diketahui 

f. Metode sosio dramayaitu penyajian bahan dengan cara memperlihatkan 

peragaan baik dalam bentuk tingkah laku dalam lingkungan sosial yang 

kemudian diminta beberapa orang murid untuk memeragaknnya.
64

 Metode 

ini dapat digunakan untuk bidang akhlak dan sejarah islam 

g. Metode latihan atau drill, sering disamakan dengan ulangan padahal 

maksudnya berbeda latihan bermaksud agar pengetahuan daan kecakapan 

tertentu dapat menjadi milik anak didik dan dikuasai sepenuhnya. Sedang 

ulangan hanyalah sekedar mengukur sejauh mana dia menyerap pengajaran 

tersebut.
65

 

h. Metode karya wisata yaitu pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan 

bertamasya diluar kelas.
66

Metode ini dapat diterapkan dalam pengajaran 

tarikh islam dan sebagainya. 

 

5. Evaluasi Pendidikan AgamaIslam 

Istilah evaluasi berasal dari inggris evaluation sedang menurut istilah 

evaluasi adalah suatu tindakan atau peranan untuk menentukan nilai dari pada 

sesuatu. Evaluasi pendidikan agama adalah suatu kegiatan untuk menentukan 

taraf suatu kemajuan dibidang pendidikan agama.evaluasi adalah alat untuk 
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mengukur smpai dimana penguasan murid terhadap bahan pendidikan yang 

telah diberikan. Adapun lingkup evaluasi pendidikan mencakup penilaian 

terhadap kemajuan belajar (hasil belajar) murid dalam aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap sesudah mengikuti program pengajaran sehingga 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dalam pendidikan agama evaluasi 

bukanlah sekedar pekerjaan tambal sulam, tapi evaluasi merupakan salah satu 

komponen, disamping materi adalah kegiatan belajar mengajar, alat 

pelajaran.sumber dan metode yang semua komponen saling berinteraksi satu 

sma lain untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. 

Tujuan umum evaluasi pendidikan adalah umtuk membangkitkan 

motivasi belajar mengajar dengan cara mengadakan perbaikan dalam hal 

metode mengajar, pengausaan bahan pengajaran, teknik evaluasi, situasi 

hubungandengan kepala sekolah dan guru agama, hubungan dengan orang tua 

murid, pemupukan dedikasi, dari murid sendiri hendaknya dengan hasil 

evaluasi tersebut,mereka dapat melakukan perbaikan cara belajar.
67

Selain 

tujuan secara umum, evaluasi pendidikan juga mempunyai tujuan khusus, 

yaitu: 

a. Untuk mengetahui sampai dimana hasil yang dicapai murid dalam berbagai 

macam mata pelajaran, untuk mengetahui achievment murid 

b. Untuk mengetahui dan kelemahan murid 

c. Untuk mengadakan seleksi 

d. Untuk mencari data yang dapat di laporkan kepada orang tua atau lembaga 
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e. Penilaian juga sering untuk data statistik bagi keperluan penelitian atau 

research 

f. Mengetahui sampai manakah siswa mencapai kemajuan keara tujuan yang 

telah ditentukan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitin ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field riseach) yang 

bersifat kualitatif, ditinjau dari cara dan taraf pembahasan, maka penelitian ini 

digolongkan sebagai penelitian deskriptif. Penelitiandeskriptif ini terbatas pada 

usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana 

adanya sehingga bersifat untukmengungkapkan fakta.
68

 Penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit 

sosial sedemikian rupa sehinggamenghasilkan gambaran yang terorganisir dengan 

baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.
69

 

Hakekatnya penelitian lapangan inimerupakan metode untuk menemukan 

secara spesifik dan realis tentang apayang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-

tengah kehidupan masyarakat,dengan tujuan memecahkan masalah-masalah 

praktis dalam masyarakat.
70

 Sedangkan pendekatan penelitian penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif dipilih untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas tentang kompetensi profesional 

guru Pendidikan Agama  Islam di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan . 
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B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci oleh 

karena itu, kehadiran peneliti sangatlah penting dalam sebuah penelitiankarena 

dapat melihat langsung fenomena-fenomena dan kajadian-kejadian yang terjadi 

dilapangan. Peneliti mengobservasi secara langsung kelapangan dan tidak dapat 

diwakilkan oleh orang lain. 

Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan pengamat partisipan, 

sebagai pengumpul data peneliti bertindak langsung menghubungi sumber-sumber 

yang sedianya dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Sehingga 

dengan demikian berarti peneliti termasuk dalam instrumen atau alat dalam 

penelitian ini adapun peneliti sebagai pengamat partisipan, peneliti bertindak 

hanya sebagai pengamat sementara terhadap aktivitas-aktivitas tertentu dari objek 

penelitian. Dalam mengamati objek peneliti dibantu oleh instrumen-instrumen 

penelitian lainnya, termasuk di dalamnya pedoman observasi, pedoman 

wawancara dan pedoman dokumentasi, interaksi antara peneliti dan objek 

penelitian menjadi kunci utama untuk menemukan/menjaring informasi yang 

dibutuhkan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten 

OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan , dilihat dariletaknya sangat strategis yang 

bertempat di Desa Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah semua guru pendidikan agama 

Islam yang ada di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur 
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Provinsi Sumatera Selatan dan objekpenelitian ini adalah pembelajaran 

pendidikan agama Islam. 

 

D. Data dan Sumber Data Penelitian 

1. Data penelitian 

Data yang ingin digali dalam penelitian ini adalah informasi atau keterangan 

yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan data yang sesuai dengan fokus 

penelitian yaitu tentang kompetensi profesional guru Pendidikan Agama  Islam 

di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan. Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah tentang 

yaitu menguasai keilmuan sesuai bidang, mengelola programbelajar mengajar, 

mengelola kelas,mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dan 

menggunakan media pembelajaran/teknologi.  

2. Sumber data penelitian 

Sumber data adalah orang ataupun benda yang dapat memberikan informasi 

yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terbagai 

dua yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah 

guru-guru pendidikan agama Islam, sedangkan informan pendukung adalah 

kepala sekolah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

tentang menguasai keilmuan sesuai bidang, mengelola programbelajar 

mengajar, mengelola kelas, menggunakan media pembelajaran/teknologi, dan 

menilai prestasi siswa yang bersumber dari guru-guru pendidikan agama Islam 

dan didukung oleh kepala madrasah. Berdasarkan hal tersebut maka informan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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a. Kepala Madrasah Aliyah Nurul Huda 

b. Guru PAI Madrasah Aliyah Nurul Huda 

c. Siswa Madrasah Aliyah Nurul Huda. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitianini, 

maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

metode yaitu: (1) metode observasi, (2) metode wawancara dan (3) metode 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi ini terbagi kepada dua, yaitu observasi langsung dan tak 

langsung. Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan terhadap 

objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer 

berada bersama objek yang diteliti. Observasi tidak langsung adalah 

pengamatan dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan 

diselidiki.  Observasi dalam penelitian di gunakan untuk melihat kompetensi 

guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terdiri dari: (a) menguasai 

keilmuan sesuai bidang, (b) mengelola programbelajar mengajar, (c) 

mengelola kelas(d) mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutandan (e)  menggunakan media pembelajaran/teknologi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara 
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secara garis besarnya dibagi dua yaitu wawancara tidak berstruktur dan 

wawancara berstruktur. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara tidak berstruktur yaitu mencari data kepada guru 

pendidikan agama Islam dan informan tentang data yang terkait dengan 

kompetensi profesional guru Pendidikan Agama  Islam di Madrasah Aliyah 

Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. 

Dalam penentuan subyek atau informan, peneliti mengambil informan 

dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu cara mengambil 

informan secara teliti berdasarkan karakteristik-karakteristik  tertentu, yang 

dimiliki oleh informan sesuai dengan tujuan penelitian. Observasi tidak 

langsung adalah pengamatan dilakukan tidak pada saat berlangsungnya 

peristiwa yang akan diselidiki.  Wawancara dalam penelitian di gunakan 

untuk melihat kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terdiri 

dari:(a) menguasai keilmuan sesuai bidang, (b) mengelola programbelajar 

mengajar, (c) mengelola kelas (d) mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dan (e)  menggunakan media pembelajaran/teknologi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data dari 

sumber-sumber non insani (bukan manusia). Dalam hal ini dokumen 

digunakan sebagai sumber data karena dokumen dapat dimanfaatkan dalam 

pembuktian, menafsirkan dan meramalkan dalam suatu peristiwa. Data yang 

didokumentasikan berupa RPP, silabus, nilai siswa, photo-photo dan lain-

lain, yang disesuaikan dengan:(a) menguasai keilmuan sesuai bidang, (b) 
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mengelola programbelajar mengajar, (c) mengelola kelas (d) 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dan (e)  

menggunakan media pembelajaran/teknologi. 

Pelaksanaan pengumpulan data peneliti sendiri yang datangke tempat 

penelitian dan mengadakan penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap 

orang-orang yang menjadi subjek penelitian untukmelakukan wawancara dan 

kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan 

data. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data ini, baik melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi tersebut, peneliti berusaha untuk melengkapi diri 

dengan peralatan yang memadai dan sederhana, seperti alat-alat elektronik 

(kamera) demi kelengkapan informasi. 

 

F. Tehnik Analisis Data 

Analisis data penelitian kualitatif pada dasarnya sudah dilakukan sejak 

awalkegiatan penelitian sampai akhir penelitian dengan cara ini diharapkan 

terdapat konsistensi analisis data secara keseluruhan. Untuk menyajikan data 

tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka langkah analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah Analysis Interactive Model dari Miles 

dan Huberman, yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu 

pengumpulan data, pengelompokkan menurut variabel, reduksi data, penyajian 

data, memisahkan uotlier data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.
71

 

Seperti pada gambar berikut: 
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Gambar 2: Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman 

Langkah-langkah analisis data model analisis interaktif dalam penelitian 

ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terusmenerus selama 

penelitian berlangsung, reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak diperlukan 

dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai fokus permasalahan 

penelitian. 

2. Penyajian data 

Penyajian data yang paling wring digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

berbentuk teks naratif dari catatan lapangan. Penyajian data adalah merupakan 

tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

Pengumpulan 

Data 

Data Display 

Redusksi Data 

Kesimpulan/Veri

vikasi Data 
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dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap 

perlu. 

3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan  

Kegiatan verifikasi dan penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian 

dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh, karena penarikan kesimpulan juga 

diverifikasi sejak awal berlangsungnya penelitian hingga akhir penelitian, yang 

merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Verifikasi dan 

penarikan kesimpulan berusaha mencari makna dari komponen-komponen 

yang disajikan dengan mencatat pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, 

hubungan sebab akibat, dan proposisi dalam penelitian dalam melakukan 

verifikasi dan penarikan kesimpulan, kegiatan peninjauan kembali terhadap 

penyajian data dan catatan lapangan melalui diskusi dengan teman sejawat 

adalah hal yang penting.
72

 

Berdasarkan uraian di atas, secara umum analisis data dalampenelitian ini 

dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut: (1) mencatat semua temuan 

fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi 

dalam bentuk catatan lapangan, (2) menelaah kembali catatan hasil pengamatan, 

wawancara dan studi dokumentasi, serta memisahkan data yang dianggap penting 

dan tidak penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan 

kekeliruan klasifikasi, (3) mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan, untuk 

kepentingan penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan 
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penelitian dan (4) membuat analisis akhir yang memungkinkan dalam laporan 

untuk kepentingan penulisan tesis. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Setiap penelitian membutuhkan uji keabsahan untuk mengetahui 

validitas dan realibitasnya dalam penelitian ini untuk mendapatkan daya yang 

valid dan reliabel yang diuji validitas dan realibitasnya adalah datanya. 

Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak perbedaan antara yang 

dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang 

diteliti. Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan 

dengan cara menggunakan triangulasi. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini hanya digunakan 

triangulasi sumber sebagai keabsahan data, triangulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui 

sumber. Misalnya, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui kompetensi 

profesiobal guru PAI di MA Nurul Huda Sukaraja Kecamatan Buay Madang 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan maka pengumpulan dan 

pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kepada kepala sekolah dan rekan 

guru PAI di MA Nurul Huda Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten 

OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, sehingga demikian pula untuk aspek 

lainnya, dilakukan uji keabsahan data menggunakan cara triangulasi 
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sumber.Untuk menganalisa data dalam penelitian ini ditempuh prosedur 

sebagai berikut. 

1. Menelaah seluruh data yang berhasil dikumpulkan yaitu data hasil 

pengamatan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). 

2. Mengadakan reduksi data yakni merangkum, mengumpulkan dan memilih 

data yang relevan, dapat diolah dan disimpulkan. 

3. Display data yakni berusaha mengorganisasikan dan memaparkan secara 

keseluruhan guna memperoleh gambaran yang lengkap dan utuh 

4. Menyimpulkan dan verifikasi yakni melakukan penyempurnaan dengan 

mencari data baru yang diperlukan guna mengambil kesimpulan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten 

OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan 

Beranjak dari program kerja Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, 

terutama program kerja jangka pendek di bidang pendidikan sehingga 

mendorong lahirnya Madrasah Aliyah Nurul Huda ini dibagi dalam 3 fase 

yaitu: 

a. Fase sebelum berdiri 

Melihat perkembangan masyarakat sekitar dalam lingkup pendidikan tingkat 

SLTP/MTs di sekitar Sukaraja yang semakin ramai, sehingga sangat 

membutuhkan lembaga pendidikan yang dapat menampung lulusan untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka KH. Affandi, 

BA berniat mendirikan Madrasah Aliyah di bawah naungan Pondok 

Pesantren Nurul Huda, dan saat itu mengajak alumni dari MTs Nurul Huda 

sebanyak 14 calon siswa. 

b. Fase pendirian 

Diawali dari niat yang ikhlas dan Lillahi ta'ala KH.Affandi, BA selaku 

pendiri Pontren Nurul Huda mengajak KH. Drs Sholeh Hasan (alm) yang 

waktu itu tinggal di Pontren Nurul Ilham Pulau Negara untuk hijrah ke 

Sukaraja, dengan tekad yang kuat itulah pada tanggal 19 Januari 1986 
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diadakan rapat/pertemuan pengurus Yayasan Pontren Nurul Huda dengan 

menghasilkan keputusan: 

1) Menyusun panitia pengurus sekaligus pendiri MA Nurul Huda 

2) KH. Drs Sholeh Hasan (alm) sebagai Kepala Madrasah dan KH. 

Affandi, BA Sebagai Wakil 

3) Segera melakukan pendataan calon tenaga pengajar dan karyawan. 

c. Fase Perkembangan 

Awal berdirinya, MANH belum memiliki sarana-prasarana gedung, 

sehingga masih menumpang di Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Huda. Kemudian jumlah guru yang dikhususkan untuk 

tenaga pengajar berjulah 12 orang yang sarjana hanya 2 orang dan yang 

lainnya adalah tamatan SLTA yang berasal dari Sukaraja dan juga luar 

Sukaraja. Perkembangan siswa MANH dari jumlah dan grafik yang telah 

dicapai mulai pendirian sampai saat ini mengalami pasang surut.Seiring 

dengan berjalannya waktu MANH telah membangun beberapa gedung dan 

saat ini telah memiliki 3 unit gedung.Hal ini berkat kerja keras pengelola 

Madrasah dan Pengurus Yayasan Pontren Nurul Huda dan peran Pemerintah 

yang terus ikut mendukung kemajuan pendidikan. 

Awal perkembangannnya MANH hanya memiliki satu jurusan prodi 

yaitu agama Islam, dan pada tahun pelajaran 1991/1992 MANH membuka 

prodi baru yaitu biologi, pada tahap berikutnya sesuai dengan kurikulum 

yang diperlukan maka prodi jurusan sosial menjadi jurusan berikutnya yang 
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dibuka pada tahun pelajaran 1994/ 1995sampai sekarang program jurusan di 

MANH adalah Program IPA, IPS, dan Keagamaan. 

Sejak berdiri (1986) sampai sekarang MA Nurul Huda mempunyai 

empat orang Kepala Madrasah, yaitu: 

1) KH. Drs Sholeh Hasan (Alm) alumni IAIN Malang selaku Kepala 

Madrasah dan KH. Affandi, BA alumni IAIT Kediri selaku Wakil Kepala 

bid. Kurikulum dan Saikhoni selaku wakil kepala bid. Kesiswaan pada 

periode 1986-1995 

2) Drs Tasdiq alumni IAIT Kediri selaku kepala dan Mujiyono, BA aluimni 

UNNU Solo selaku Wakil Kepala Bid. Kurikulum dan Imam Mualipin, 

S.Ag alumni IAIN Sunan Apel selaku wakil kepala bid. Kesiswaan. 

Periode 1995-2000 

3) Ali Fauzi, BA alumni Universitas Ibrahimy selaku kepala Madrasah dan 

Drs H. Mu'arif, M.Pd.I alumni IAIN Raden Fatah Palembang selaku 

Wakil Kepala bid. Kurikulum dan HM. Ali Imron, S.Pd.I alumni STIT 

Nurul Hudaselaku wakil kepala bid. Kesiswaan. Periode 2000-2004 

4) Drs. H. Mu'arif, M.Pd.I alumni IAIN Raden Fatah Palembang selaku 

kepala Madrasah dan Suryanto, S.IF alumni Mahad Aly Nurul Huda 

selaku wakil kepala bid. Kurikulum dan Suhartono, S.Ag alumni STAIN 

Metro selaku wakil kepala bid. Kesiswaan Periode 2009-sekarang 

5) Suryanto, S.Pd.Ialumni STKIP Nurul Huda selaku kepala Madrasah dan 

Toni Purnedi selaku Wakil Kepala bid. Kurikulum dan H. 

Zainudinselaku wakil kepala bid. Kesiswaan Periode 2012 – sekarang 
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Visi, Misi, dan TujuanMA Nurul Huda antara lain: 

1) Visi MA Nurul Huda 

Menciptakan kader Muslim intelektual dan berakhlaqul karimah 

2) Misi MA Nurul Huda 

a) Menyiapkan peserta didik untuk  menjadi  kader muslim yang beriman 

dan bertaqwa 

b) Menyiapkan peserta didik ke jenjang yang lebih tinggi 

c) Menyiapkan peserta didik yang memiliki ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang memadai, serta mampu bersaing di dunia kerja 

d) Menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian dan Pemahaman 

keagamaan yang kokoh serta mampu menerapkan dalam kehidupan 

sehari- hari. 

3) Tujuan MA Nurul Huda 

a) Mengembangkan potensi religius santri 

b) Mengembangkan potensi kecerdasan santri 

c) Mengembangkan potensi bakat santri 

d) Mengembangkan potensi minat santri 

e) Mengembangkan potensi kepribadian dan sosial 

Untuk meningkatkan output dan outcome SDM yang berkualitas di 

MA Nurul Huda Sukaraja, pola manajemennya diarahkan pada system 

MBM/MBS (School Based Management) yaitu manajemen berbasis 

madrasah. Konsep MBM merupakan alternatif madrasah dalam program 

desentralisasi pendidikan disertai dengan adanya otonomi luas ditingkat 
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madrasah, partisipasi masyarakat yang tinggi dalam rangka meningkatkan 

mutu pelayanan madrasah sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan 

secara umumdengan diberlakukannya MBM telah memberikan harapan 

positif bagi masyarakat sebagai konsumen pendidikan dan guru untuk 

mengelola pendidikan secara mandiri. MBM menuntut semua guru untuk 

terlibat dalam seluruh proses pendidikan baik yang berhubungan dengan 

program pendidikan, menetapkan visi dan misi, menentukan kesejahteraan 

sendiri dan menentukan anggaran pendapatan serta biaya madrasah bahkan 

memilih siapa-siapa yang duduk sebagai pengurus madrasah. 

Prinsip MBM yang dikembangkan di MA Nurul Huda sukaraja pada 

saat ini adalah  sistem pengelolaan desentralisasi (principle of 

decentralization). Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa 

pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tidak dapat dielakkan dari 

kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan 

kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. 

Desentralisasi kekuasaan dengan mempersilahkan madrasah memiliki ruang 

yang lebih luas untuk bergerak, berkembang dan bekerja menurut strategi-

strategi unik mereka dalam menjalani dan mengelola madrasahnya secara 

efektif. 

Madrasah diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk memecahkan 

masalahnya secara efektif dan efisien ketika masalah itu muncul maka dari 

itu, MBM mampu menemukan masalah, memecahkannya tepat waktu dan 

memberikan sumbangan yang lebih besar terhadaf efektifitas aktivitas 
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pengajaran dan pembelajaran. Tanpa adanya desentralisasi manajemen 

madrasah, maka madrasah itu tidak dapat memecahkan masalahnya secara 

cepat, tepat dan efisien. 

Kurikulum merupakan faktor yang sangat urgen dalam proses 

pendidikan, karena kurikulum merupakan arcle of instruction, dimana di 

dalam kurikulum itu tergambar secara jelas dan terencana bagaimana dan 

apa saja yang harus terjadi dalam proses pembelajaran dalam rangka 

mencapai visi, misi dan tujuan madrasah. MA Nurul Huda Sukaraja telah 

menyusun kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 

(SNP). Acuan yang digunakan untuk menyusun kurikulum meliputi standar 

isi, standar potensi kelulusan dan panduan penyusunan KTSP dari BNSP. 

Melalui penyusunan kurikulum MA Nurul Huda ini diharapkan pelaksanaan 

program-program pendidikan di MA Nurul Huda Sukaraja sesuai dengan 

karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Namun demikian 

penyusunan kurikulum MA Nurul Huda Sukaraja saat ini masih kurang 

sempurna dan perlu disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya. 

Melihat sebuah hasil pekerjaan baik atau buruk itu sudah bisa 

dideteksi di tataran proses. Kalau prosesnya baik maka akan mendapatkan 

output dan outcome baik, dan jika output dan outcomenya jelek akan 

mendapatkan output dan outcome jelek pula. Walaupun hal ini sangat 

tergantung pada raw input, namun melihat sebuah keberhasilan bukan 

dilihat pada akhir kegiatan melainkan bagaimana grafik itu dihitung dari 

inputnya. 
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Kontek pendidikan di madrasah posisi proses sangat dominan dalam 

menentukan keberhasilan pengajaran. Mengapa demikian? karena di 

madrasah masalah input tidak terlalu penting untuk dinilai dengan angka-

angka kuantitatif, karena indikator NEM tidak mempresentasikan 

pengetahuan agama siswa dan perilaku serta sikap keagamaannya. Oleh 

sebab itu guru di Madrasah mengajar mulai dari titik start yang sama untuk 

kemudian kemudian dilihat dari output dan outcomenya, apakah sudah 

memenuhi eksepektasi dengan standar kompetensi dasar yang terefleksi 

dalam perilaku atau belum. 

Proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  saat ini menggunakan 

sistem paket yang berarti bahwa semua peserta didik wajib mengikuti 

seluruh program pengajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk 

setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang ditawarkan Madrasah 

Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera 

Selatan  oleh pihak pengelola. Adapun dalam pelaksanaan program 

pembelajaran setiap guru mempunyai metode yang bervariasi, dan 

pendekatan student active learning, baik dalam pelaksanaan pembelajaran 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 

 

2. Keadaan Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan 

Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan memiliki 36 orang tenaga pendidikan yang memiliki jenjang 
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pendidikan akhir rata-rata S1 dan ada beberapa guru memiliki jenjang 

pendidikan S2, terdapat 8 tenaga pendidik yang sudah memiliki sertifikasi 

pendidik yang sudah dapat dikatakan memenuhi standar pendidikan 

sedangkan tenaga tata usaha atau administrasi terdapat 4 orang. Berdasarkan 

hasil penelitian Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU 

Timur Provinsi Sumatera Selatan memiliki 4 (empat) guru Pendidikan Agama 

Islam antara lain Imam Mualipin, M.A guru Qur‟an Hadis, Aly Fauzi, S.Pd.I 

guru Fiqih, Suhartono, M.Pd.I guru Aqidah Akhlaq dan Drs. H. Sulaiman,guru 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini:
73

 

Tabel 4.1 Data Guru Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten 

OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun Pelajaran 

2016/2017 

Status 

Jenjang Pendidikan 
Total 

<S.1 S.1 S.2 S.3 

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Jml 

PNS         1       1 0 1 

Non PNS 6 1 14 10 3 1     23 12 35 

Jumlah - - 14 10 4 1 - - 24 12 36 

 

Berdasarkan hasil  observasi  penulis  di  lapangan  dan  juga  menurut 

Kepala Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur 

Provinsi Sumatera Selatan pada umunya guru-guru di Madrasah Aliyah Nurul 

Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  termasuk 

rajin, disiplin dan bertanggungjawab pada tugas dan kewajiban yang telah 

ditetapkan oleh kepala sekolah. hal ini dapat diliha dari dokumentasi yang 

mereka miliki antara lain daftar hadir siswa, daftar kelas, daftar nilai, silabus, 
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 Profil Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan  Tahun Pelajaran 2016/2017 
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RPP, buku remidi/pengayaan, buku pembelajaran di luar kelas dan juga buku 

pekerjaan keliling siswa serta arsip-arsip soal yang tertata rapi pada tiap-tiap 

kelas.
74

 Hubungan antara guru Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan sangat kompak, erat dan 

memiliki kebersamaan yang tinggi, mereka  saling bekerja sama dalam 

menyelesaikan tugas dan saling membantu antara guru yang satu dengan yang 

lain terutama apabila terjadi  kesulitan  dalam  mengatasi  pembelajaran di  

kelasnya maupaun dalam proses pelaksanaan program kerja sekolah.
75

 

 

3. Keadaan Peserta Didik Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan 

Adapun jumlah siswa Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Selatan tahun 2017,sebagai 

berikut:
76

 

Tabel 4.2 Data Peserta Didik Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

Kelas 
Jumlah Peserta Didik Secara Keseluruhan 

Rombel 
Lk Pr Jml Lk Pr Jml 

X 25 55 80 25 55 80 3 

XI IPA 7 17 24 7 17 24 1 

XI IPS 9 30 39 9 30 39 2 

XI AGM 14 14 28 14 14 28 1 

XII IPA 18 32 50 18 32 50 2 

XII IPS 10 19 29 10 19 29 1 
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XII AGM 7 19 26 7 19 26 1 

Jumlah 90 186 276 90 186 276 11 

 

4. Keadaan Sarana dan Prasaran Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan 

Sarana dan prasarana belajar dimaksud adalah bangunan yang bersifat 

fisik antara lain ruang belajar untuk proses belajar mengajar terdapat 11 kelas 

dengan perincian 10 ruang kelas dan 1 ruangan moving untuk pelajaran 

ketrampilan dan elektronika. Setiap ruang kelas memiliki masing-masing satu 

white board dan black board, satu meja dan kursi guru, masing-masing 

satumeja dan kursi untuk setiap siswa. Ruangan selain yang digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran yang terdapat di Madrasah Aliyah Nurul Huda 

Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari ruang 

kepala sekolah, ruang guru, ruang wakil kepala sekolah, ruang perpustakaan, 

ruang TU, ruang BK, UKS, kantin, mushola, gudang, kamar mandi siswa dan 

guru, aula, ruang OSIS, ruang pramuka, laboratorium kimia, fisika, dan 

biologi serta danlaboratorium komputer. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam 

tabel di bawah ini:
77

 

Tabel 4.3: Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

Ruangan/Bangunan 
Kondisi (Unit) 

Baik RR RB Jumlah 

 Ruang Kelas  11 - - 11 

 Ruang Kantor  1 - - 1 
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 Ruang Kepala Madrasah 1 - - 1 

 Ruang Guru  1 - - 1 

 Ruang Tata Usaha   1 - - 1 

 Laboratorium IPA  1 - - 1 

 Laboratorium Fisika  0 - - 0 

 Laboratorium Kimia  0 - - 0 

 Laboratorium Biologi  0 - - 0 

 Laboratorium Komputer  1 - - 1 

 Laboratorium Bahasa  1 - - 1 

 Laboratorium Multimedia  1 - - 1 

 Perpustakaan  1 - - 1 

 Ruang UKS  1 - - 1 

 WC Guru 2 - - 2 

 WC Siswa  4 - - 4 

 Masjid/Musholla 1 - - 1 

 Aula/Gedung Pertemuan  1 - - 1 

 Ruang Ketrampilan/Kesenian - - - 0 

 

B. Penyajian Data Tentang Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dalam Proses Pembelajaran di Madrasah Aliyah Nurul Huda 

Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan 

1. Menguasai Keilmuan Sesuai Bidang 

Kompetensi pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah 

penguasaan bahan bidang studi atau disiplin ilmu yang menjadi tugasnya, 

penguasaan bahan bidang studi ini dapat diperoleh dari pendidikan khususdan 

ditambah dengan membaca buku-buku pelajaran serta mendalami materi. 

Kompetensi profesional guru dalam usaha meningkatkan prosespembelajaran 

dan hasil belajar peserta didik di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan adalah berupa kemampuan 
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menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam berkaitan dengan 

jenis-jenis pembelajaran,mengurutkan materi pembelajaran, 

mengorganisasikan materi pembelajaran, mendayagunakan sumber 

pembelajaran yang memungkinkan membimbingpeserta didik memenuhi 

standar kompetensi yang di tetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 

Sebagai seorang guru kemampuan menguasai materi/bahan pelajaran 

merupakan syarat utama, dimana guru harus menguasai bahan bidang studi 

atau disiplin ilmu yang menjadi tugasnya. Penguasaan bidang disiplin inidapat 

diperoleh melalui pendidikan khusus dan ditambah dengan membacabuku serta 

mendalami materi. Guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk menguasai 

ilmu yangakan diajarkannya maksudnya adalah menguasai spesifikasi ilmu 

atau bidang studi yang menjadi tugasnya dan materi pendalaman atau 

pengayaan.
78

 

Penguasaan materi tercermin dari pemahaman yang utuh tentang materi 

pokok yang akan disampaikan dalam pembelajaran dan diperkaya dengan 

wawasan keilmuan yang berkembang saat ini dengan demikian guru 

diharapkan tidak hanya sekedar menyampaikan materi pokok, namun juga 

dikembangkan dan diperkaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang 

ada (materi tambahan). Penguasaan materi dalam pembelajaran oleh guru 

tujuannyaadalah agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang 

jelas kepada peserta didik.  
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Pendidikan Nasional di Indonesia telah dirumuskan sebagai usahasadar 

untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itulah pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional yang 

diatur dalam undang-undang. Untuk bidang studi Pendidikan Agama Islam 

ditangani oleh Departemen Agama (Depag) kaitannya dengan pembelajaran di 

sekolah ini, Depag telah mengeluarkan kurikulum PAI dalam bentuk KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan sekarang Depag sudah 

mengeluarkan kurikulum tahun 2013 atau K13 melalui kurikulum tersebut 

diharapkan dapat melandasi/sebagai pedoman untuk menentukan langkah-

langkah bagi guru dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan tujuan dan 

targetnya, maka materi pelajaran agama Islam yang ada di Madrasah Aliyah 

Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan sesuai 

dengan Departemen Agama yangterdiri dari lima materi pokok yang meliputi 

Al Quran Hadis, Fikih, Aqidah Akhlak dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

Materi-materi ini harus dikuasai oleh seorang guru danharus sesuai dengan 

kemampuannya. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penguasaan materi pokok 

dan materi tambahan guru-guru PAI diMadrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: 

a. Penguasaan materi pokok 

Dalam pembelajaran para guru memberikan materi pokokyang ada 

dalam pedoman kurikulum, sehingga setiap guru berusaha menjelaskan 

materi pelajaran secara sistematis, jelas, menyeluruh, pemberian penekanan 
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pada suatu yang dianggap penting, dan lain-lain. Guru PAI dituntut untuk 

menguasai ilmu yang akan diajarkanya.Maksudnya adalah menguasai 

spesifikasi ilmu atau bidang studi yang menjadi tugasnya dan materi 

pendalaman atau pengayaanya. Penguasaan ini tercermin dari pemahaman 

yang utuh tentang materi pokok yang ada dalam kurikulum dan diperkaya 

dengan wawasan keilmuan mutakhir.  

Guru diharapkan tidak hanya sekedar menyampaikan materi pokok 

yang tertuang dalam kurikulum buku, namun juga dikembangkan dan 

dipercaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Guru memang dituntut 

untuk mempunyai penguasaan materi dalam pembelajaran, tujuannya adalah 

untuk memberikan pengetahuan serta  pemahaman yang jelas kepada para 

siswa, setiap guru memiliki cara-car tersendiri untuk menyampaikan materi 

pokok pada siswa. Berdasarkan hasil observasi dan waancara yang penulis 

lakukan diketahui bahwa penguasaan materi pelajaran oleh guru-guru PAI 

pada saat penyampaian materi  adalah sebagai berikut:  

1) Kegiatan pembelajaran Qur‟an Hadis di kelas XB oleh Bapak IMam 

Mualipin, M.A dengan topik bahasan Al-Qur‟an sebagai mukjizatRosul 

Guru menyuruh peserta didik untuk meringkas catatan yang ada 

dibuku paket kemudian dengan melihat buku beliau menerangkan dengan 

singkat setelah itu guru memberikan kesempatan kepada semua peserta 

didik untuk bertanya apabila ada peserta didik yang masih kurang paham 

dalam proses pembelajaran guru lebih menekankan pada pola diskusi dari 

pembelajaran dengan model ceramah hal itu bertujuan agar peserta didik 
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lebih mau mengungkapkan gagasan dan ide-ide dalam kegiatan tanya 

jawab selain itu dengan dilakukan diskusi maka kegiatan pembelajaran 

akan lebih menyenangkan. Guru ini kebanyakan dalam prosesbelajar 

mengajar sambil guyon tujuannya agar peserta didik tidak bosan 

mengikuti proses belajar mengajar.
79

 

Hasil observasi tersebut dikuatkan oleh penjelasan guru Qur‟an 

Hadis dan Kepala Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten 

OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, yang menyatakan bahwa: 

Ya...kalau saya orangnya seperti ini cara mengajar saya di kelas, 

hal tersebut saya lakukan bukan semata-mata saya tidak menguasai 

materi pembelajaran tetapi saya lakukan agar pembelajaran 

berjalan menarik dan membangkitkan semangat peserta didik untuk 

kegiat dalam belajar, kalau di tanya masalah menguasai materi 

pokok atau belum tentu saya sudah menguasai materinya karena 

setiap mau memulai pembelajaran saya selalu membaca terlebih 

dahulu sebelum saya sampaikan kepada anak-anak selain itu saya 

memegang bidang studi qur‟an hadis sudah lebih dari 7 tahun 

sehingga saya sangat paham dengan isi materi pokoknya.
80

 

 

Kalau saya menilai Pak Imam Mualipin, M.A kalau belajar 

memang banyak bercanda tetapi serius hal itu bertujuan agar 

kegiatan pembelajaran di kelas tidak tegang dan menakutkan siswa 

bisa lebih rileks dan santai sehingga mampu mengungkapkan 

gagasan dan ide-ide baik dalam kegiatan diskusi, proses 

pembelajaran ini tentu membawa dampak psikologis yang baik 

bagi perkembangan peserta didik.
81

 

 

2) Kegiatan pembelajaran Fiqih di kelas XII IPS oleh Bapak H. Aly Fauzi, 

S.Pd.I, dengan topik bahasan makhrom nikah 

Guru Fiqih terlihat menguasai materi pokok dengan baik yaitu 

materi disampaikan tanpa melihat buku pegangan,  materi disampaikan 
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secara sistematis, memberikan contoh-contoh yang termasuk makhrom 

nikah dengan menggunakan bagan silsilah dalam keluargasecara jelas, 

siswa diajak untuk aktif dengan diberi pertanyaan-pertanyaan untuk 

memancing, serta menjelaskan berulang-ulang untuk memberikan 

penekanan pada materi yang dianggap penting yaitu pada silsilah 

keluarga yang merupakan larangan bagi seseorang untuk dinikahi.
82

 

Hasil observasi tersebut dikuatkan oleh penjelasan guru Fiqih dan 

Kepala Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur 

Provinsi Sumatera Selatan, yang menyatakan bahwa: 

Dalam menyampaikan materi memang saya jarang menggunakan 

buku atau melihat buku hal itu dikarenakan saya sudah sangat hafal 

isi tentang pelajaran Fiqih, selain itu saya juga akan menjelaskan 

berulang-ulang kepada peserta didik serta langsung saya berikan 

contoh secara langsung hal itu bertujuan agar bisa langsung di 

aplikasikan oleh peserta didik.
83

 

 

Kalau saya melihat Bapak H. Aly Fauzi, S.Pd.I memang sangat 

menguasai materi ilmu Fiqih penjelasan ilmu Fiqih yang diberikan 

sangat mudah diterima oleh peserta didik, penjelasannya sangat 

sistematis, konstruktif dan komprehensif sehingga sangat jarang 

peserta didik tidak masuk dalam pelajaran bapak H. Aly Fauzi, 

S.Pd.I.
84

 

 

Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh beberapa siswa 

mengenai penguasaan materi pokok oleh para gurubeberapa siswa 

mengatakan bahwa para guru menguasai materi dengan baik, yaitu guru 

sering mengulang-ulang materi sampai para siswa benar-benar sudah 
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paham, menjelaskan tanpa melihat buku dan mampu menjawab 

pertanyaan  siswa dengan tegas dan jelas.
85

 

3) Kegiatan pelajaran Aqidah Akhlaq oleh Bapak Suhartono, M.Pd.I, 

menyampaikan materi sesekali melihat buku,dimulai dari materiyang 

bersifat umum ke khusus secara sistematis 

Untuk memberipenekanan pada materi yang penting dengan cara 

mengulangi penjelasanya terkadang disertai juga dengan contoh-contoh 

yangterdapat di lingkungan siswa dan sifatnya kongkrit seperti dalam 

materi iman kepada kitab-kitab Allah, tentang perbedaan kitab dansuhf, 

guru menjelaskan pengertian kitab, kemudian pengertian suhf. Setelah 

menjelaskan kemudian guru melakukan analisis persamaan dan  

perbedaanya untuk memperjelas disertai dengan contoh buku dianalog 

sebagai kitab dan lembaran-lembaran kertas sebagai suhf dengan 

demikian siswa mudah memahami penjelasan guru. Terbukti ketika guru 

mengajukan  pertanyaan tentang materi yang baru saja disampaikan, 

siswa dapat menjawabnya dengan benar pada akhirnya  guru memberikan 

kesimpulan atas materi yang telah disampaikan.
86

 

Hasil observasi tersebut dikuatkan oleh penjelasan guru Aqidah 

Akhlaq, Kepala Madrasah dan beberapa peserta didik Madrasah Aliyah 

Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, 

yang menyatakan bahwa: 
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Metode pembelajaran di kelas yang saya gunakan adalah metode 

tanya jawab hal itu saya lakukan karena saya ingin tahu apakah 

peserta didik memahami apa yang saya terangkan, kalau seadanya 

belum ada yang bisa menjawab akan terus saya ulang 

penjelasnnya sampai anak-anak betul paham, saya selalu 

memberikan contoh-contoh yang kongrit dalam setiap materi 

yang saya jelaskan agar materi mudah dipahami dan diingat oleh 

anak-anak, saya melihat buku bukan karena saya tidak paham 

dengan materi pokok tapi agar penjelasan yang saya sampaikan 

lebih sistematis dan tearah tidak melebar kemana-mana.
87

 

 

Kalau saya menilai bahwa Bapak Suhartono, M.Pd.I memiliki 

pengalaman dalam kegiatan pembelajaran serta mempunyai 

metode yang baik dalam setiap kegiatan pembelajaran hal itu 

dikarenakan beliau mengingkan setiap selesai pelajarannya 

peserta didik bisa langsung aplikasikan apa yang diperoleh dalam 

kelas sehingga beliau selalu menggunakan contoh-contoh yang 

sesuiai dengan keadaan lingkungan peserta didik baik di sekolah 

maupun di masyarakat.
88

 

 

Kalau menurut saya Bapak Suhartono dalam memberikan 

penjelasannya materi pelajaran sangat rinci dan detail, kalau 

misalnya di tanya banyak siswa yang belum bisa menjawab maka 

akan di ulangi lagi pokoknya kalau materi satu belum paham 

maka tidak akan pindah materi lain.
89

 

 

Penilaian saya Bapak Suhartono itu sangat menguasai materi 

dalam setiap beliau ngajar, beliau selalu memberikan contoh 

setiap sub materi yang diajarkan serta contoh-contohnya juga 

kekinian bukan yang masa lalu serta mudah di mengerti dan 

diterakna.
90

 

 

4) Guru pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) oleh Bapak Drs. H. 

Sulaiman yang menyampaikan materi dengan melihat buku  

Dalam menjelaskan dengan suara yang keras sehingga dapat 

didengar oleh seluruh siswa guru terlihat menguasai materi pelajaran 

padawaktu menjelaskan disertai dengan pemberian contoh tentang 

                                                           
87

Bapak Suhartono, M.Pd.I, Guru Aqidah Akhlaq, Wawancara, Tanggal 06 Januari 

2017 
88

Bapak Suryanto, Kepala Madrasah, S.Pd.I., Wawancara, Tanggal 06 Januari 2017 
89

Peserta didik,Wawancara Penelitian, Tanggal Tanggal 06 Januari 2017 
90

Peserta didik,Wawancara Penelitian, Tanggal Tanggal 06 Januari 2017 



90 
 

peristiwa aktual yang diberitakan di media massa. Sedangkan terhadap 

pertanyaan siswa, guru memberikan jawaban memancing kepada para 

siswa untuk melontarkan jawaban-jawaban sepengetahuan mereka.
91 

Hasil observasi tersebut dikuatkan oleh penjelasan guru Sejarah 

Kebudayaan Islam(SKI), Kepala Madrasah dan beberapa peserta didik 

Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan , yang menyatakan bahwa: 

Kalau saya memang selalu melihat buku ketika menerangkan 

siswa tetapi ketika memberikan contoh saya sesuaikan dengan 

isu-isu yang berkembang saat ini baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri, hal itu bertujuan agar peserta didik mengetahui 

bagaimanakh kebudayaan Islam yang berkembang didalam dan 

luar negeri, saya melihat buku karena saya takut lupa dan 

penjelasan tidak terfokus bisa lha....faktor umur mempengaruhi 

daya inggat.
92

 

 

Memang seperti cara menjelaskan materi bapak Drs. H. Sulaiman 

walaupun demikian tidak mempengaruhi kualitas beliau dalam 

memahami dan menerangkan tentang pelajaran, walaupun melihat 

buku  siswa sangat mudah menerima dan memahami apa yang 

beliau sampaikan.
93

 

 

Bapak Drs. H. Sulaiman menguasai materi pokok dengan baik 

yaitu dalam menjelaskan materi selalu disampaikan secara 

sistematis, banyak memberikan contoh-contoh,  dan tanpa melihat 

buku.
94 

 

Berdasarkan hasil pemaparan data diatas dapat dikatakan bahwa ada 

guru yang menguasai materi tetapi kurang professional dalam menjalankan 

tugasnya tetapi  sebagian besar guru-guru PAI di Madrasah Aliyah Nurul 

Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  memiliki 
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kemampuan penguasaan materi yang cukup baik hal itu dinyatakan dengan 

penyampaian materi secara lancar, sistematis diserta contoh-contoh, kadang 

dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kadang 

menggunakan metode diskusi, kelompok, debat aktif. Guru tidak hanya 

memberi materi yang ada di dalam kurikulum semata, namun juga 

dikembangkan dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi 

pengetahuan buku, media massa dan juga internet. 

Sehingga dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa 

penguasaan materi oleh guru-guru PAI pada umumnya cukup  baik, karena 

dalam pembagian tugas mengajar guru sebagian besar  disesuaikan dengan 

kemampuan dan keahlianya serta latarbelakang pendidikanya, walaupun ada 

satu guru yang tidak  memiliki latar belakang keguruan tetapi tidak 

diragukan lagi kemampuan menguasai materi dan mengembangkan 

materinya. 

 

b. Penguasaan Materi tambahan/pengembangan materi 

Untuk menunjang pemahaman peserta didik tentang suatu materi 

pokok yang diajarkan para guru PAI juga harus  memiliki pengetahuan yang 

luas untuk memperkuat pemahaman materi yang harus dikuasai siswa. Hasil 

observasi penelitian diketahui bahwa para siswa mengungkapkan bahwa 

para guru-guru PAI sering memberikan materi tambahan dengan 

menghubungkan materi dengan ilmu pengetahuan yang ada: 

1) Pembelajaran Qur‟an Hadis di kelas XB, dengan topik bahasan Al-

Qur‟an sebagai mukjizat Rosul, sebagai materi tambahan untuk 
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memberikan pemahaman yang lebih mendalam pada peserta didik guru 

menceritakan tentang seorang pastur yang ingin menghancurkan Islam 

dengan cara mempelajari isi al-Qur‟an untuk mengetahui kelemahannya 

akan tetapi pastur tersebut akhirnya masuk Islam dikarenakan 

mengetahui kebenaran al-Qur‟an.
95

 

2) Pembelajaran Fiqh di kelas XII IPS, dengan topik bahasan makhrom 

nikah, guru juga memberikan materi tambahan yaitu dengan 

menghubungkan materi pokok dengan ilmu pengetahuanyang ada yaitu 

ilmu Biologi. Guru mencontohkan kejadian/peristiwa-peristiwa yang ada 

dalam berita di televisi yaitu seorang ayah menikahianak kandungnya 

sendiri. Kemudian gurumenghubungkannya dengan ilmu pengetahuan 

yakni ilmu Biologi, guru mengatakan bahwa pernikahan yang semukhrim 

misalnya antara ayah dengan anak gadisnya juga tidak diperkenankan 

menurut ilmu biologi karena gen-gen yang tidak baik akan menyatu dan 

menghasilkan keturunan yang cacat, baik secara fisik maupunmental.
96

 

3) Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) pada pembelajaran SKI 

guru mengembangkan materi contohnya pada pembahasan tentang usaha-

usaha yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitumengembalikan 

uang pensiun anak-anak yatim para syuhada, padawaktu itu ada anak 

yang ditinggal mati ayahnya dalam peristiwaperang. Melalui usaha 

tersebut guru SKI mengilustrasikan dengan usaha Pemerintah Indonesia 

dalam memberikan gaji anak-anak pegawai negeri yang meninggal dalam 
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bencana alam dan tsunami di Aceh selain memberikan contoh tersebut 

guru SKI mengkorelasikan dengan pelajaran lain seperti PPKn. Dalam 

usaha yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk melindungi 

pemilik agama, selaindibuat peraturan per undang-undang. Hal itu di 

ibaratkan dengan usaha pemerintah Indonesia dalam mencanangkan tri 

kerukunan umat beragama dengan contoh-contoh yang diberikan tersebut 

siswaterlihat bersemangat dalam mengikuti pelajaran tetapi biarpun guru 

mata pelajaran ini sangat menguasai materi dan bias mengembangkan 

materi dengan baik, tetapi beliau jarang masuk kelas sehingga sangat 

menghambat proses belajar mengajar pesertadidik dan lebih menghambat 

pencapaian target kurikulum.
97

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru 

dalam penguasaan materi tambahan sudah cukup baik yaitu memberikan 

materi tambahan dengan mengaitkan materi pokok dengan ilmu  

pengetahuan yang lain, misalnya ilmu sejarah, biologi, dan lain-lain   

sehingga dengan materi tambahan tersebut untuk menunjang atau 

memberikan wawasan yang lebih pada para siswanya. 

 

2. Mengelola Program Belajar Mengajar 

Pengelolaan proses belajar mengajar merupakan semua kegiatan yang 

secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus 

pembelajaran (menentukan entry behavior peserta didik, menyusun rencana 

pembelajaran, memberi informasi, bertanya, menilai, dan sebagainya). 
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Sedangkan pengelolaan kelas menunjuk kepada kegiatan-kegiatan yang 

menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses 

belajar (pembinaan rapport, penghentian tingkah laku peserta didik yang 

menyelewengkan perhatian kelas,pemberian ganjaran bagi ketetapatan waktu, 

penyelesaian tugas oleh penetapan norma kelompok yang produktif, dan 

sebagainya). 

Sebagai manajer guru berperan penting dalam melakukan pembelajaran, 

manajer dalam hal ini dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan 

pengelolaan pembelajaran,  dengan tujuan mengarahkan perubahan perilaku 

anak didik baik kognitif, afektif, maupun psikomotor, ke arah yang lebih baik 

karenanya tujuan pengelolaan proses agar terciptanya proses belajar yang 

kondusif sehingga mampu membawa perubahan perilaku peserta didik menuju 

ke arah kedewasaan. 

Adapun tujuan pengelolaan tenaga kependidikan itu adalah agar mereka 

memiliki kemampuan, memotivasi, kreativitas untuk: 

a. Mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-

kelemahan sendiri 

b. Secara berkesinambungan menyesuaikan program pendidikan sekolah 

terhadap kebutuhan kehidupan (belajar) peserta didik dan terhadap 

persaingan kehidupan di masyarakat secara sehat dan dinamis 

c. Menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan human 

organization 
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d. Menjamin kelangsungan usaha-usaha ke arah terwujudnya keseimbangan 

kehidupan organisasi melalui usaha-usaha menyerasikan tujuan-tujuan 

individu dengan tujuan-tujuan sistem organisasi pendidikan 

e. Mewujudkan kondisi dan iklim kerja sama organisasi pendidikan yang 

mendukung secara maksimal pertumbuhan profesional dan kecakapan 

teknis setiap tenaga kependidikan 

f. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga 

kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi 

g. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan 

h. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi 

prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif 

yang disesuaikan dengan kinerja 

i. Menciptakan iklim kerja yang harmonis 

j. Mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang 

menyenangkan 

k. Untuk mewujudkan keseragaman perlakuan dan kepastian hukum bagi 

tenaga kependidikan sekolah dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi, 

wewenang dan tanggung jawabnya. 

Hasil penelitian yang penulis lakukan di Madrasah Aliyah Nurul Huda 

Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan diketahui bahwa 

pengelolaan program belajar mengajar di kelas dan di luar kelas meliputi 

pengelolaan tempat belajar/ruang kelas, pengelolaan siswa, pengelolaan 
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kegiatan pembelajaran, pengelolaan materi pembelajaran, pengelolaan sumber 

belajar serta pengelolaan strategi dan evaluasi kegiatan pembelajaran. 

a. Pengelolaan tempat belajar 

Tempat belajar seperti ruang kelas yang menarik merupakan hal 

yang sangat disarankan dalam PAKEM (Pendekatan Pembelajaran yang 

Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). Hasil pekerjaan siswa 

sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas. Selain itu, hasil 

pekerjaan yang dipajangkan diharapkan memotivasi siswa untuk bekerja 

lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lain yang dipajangkan 

dapat berupa hasil kerja perorangan, berpasangan, atau kelompok. 

Pajangan dapat berupa gambar, peta, diagram, model, benda asli, puisi, 

karangan dan sebagainya. Ruang kelas yang penuh dengan pajangan hasil 

pekerjaan siswa dan ditata dengan baik, dapat membantu guru dalam KBM 

karena dapat dijadikan rujukan ketika membahas suatu masalah. 

Pengelolaan tempat belajar meliputi pengelolaan beberapa 

benda/objek yang ada dalam ruang belajar seperti meja-kursi, pajangan 

sebagai hasil karya siswa, perabot sekolah, atau sumber belajar yang ada di 

kelas. Pengelolaan meja-kursi dapat disusun secara kelompok, bentuk u 

atau bentuk berjajar atau secara berbaris. Susunan ini bergantung strategi 

yang akan digunakan dan tujuan yang akan dicapai. Namun, jika 

menginginkan intensitas interaksi antar siswa yang tinggi, disarankan 

untuk tidak menggunakan bentuk berjajar berbaris. Berdasarkan hasil 
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penelitian di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU 

Timur Provinsi Sumatera Selatan  dapat diketahui bahwa: 

1) Pengelolaan tempat belajar Bapak Imam Mualipin, M.Aguru Qur‟an 

Hadis 

 Hasil observasi diketahui bahwa guru selalu membagi kedalam 

beberapa kelompok untuk menyusun tugas sebelum dilaksanakan 

diskusi selain itu guru juga menyuruh kelompok unhtuk menyusun meja 

sesuai dengan kelompok dengan bentuk segi empat dan duduk saling 

berhadapan hal itu bertujuan agar siswa bisa lebih efektif dalam 

melakukan diskusi.
98

 

Hasil tersebut dibenerkan oleh guru Qur‟an Hadis yang 

menyatakan bahwa: 

Saya lebih suka mengelola tempat belajar menggunakan 

kelompok dan menyusun 3 meja dalam bentuk segi empat dan 

peserta didik saling berhadapan hal itu bertujuan agar semua 

peserta didik yang ada dikelompok bisa menyumbankan ide dan 

gagasan secara efektif dan langsung diterima oleh kelompok 

yang lain.
99

 

 

Penjelasan tersebut didukung oleh pernyataan peserta didik yang 

menyatakan bahwa: 

Kalau Pak Imam Mualipin itu kalau diskusi selalu memebentuk 

kelompok setelah semua materi yang disampaikan selesai, bapak 

juga menyuruh kami untuk menyusun tiga meja dalam bentuk 

segi empat dan duduk saling berhadapan.
100
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2) Pengelolaan tempat belajar Bapak H. Aly Fauzi, S.Pd.I guru Fiqih 

Hasil observasi penelitian diketahui bahwa guru Fiqih dalam 

mengelola tempat belajar tidak merubah tempat duduk yaitu bangku 

dan meja, guru Fuqih hanya menyuruh siswa untuk mengangkat meja 

dan kursi ke depan untuk dijadikan tempat siswa mempersentasikan 

hasil tugas yang dikerjakan, dan itu sifatnya tidak spontan yaitu guru 

memberikan jeda satu sampai dengan dua minggu untuk menyusun 

tugas yang mau dipersentasikan hal itu dilakukan agar persentasi siswa 

berjalan lebih dinamis dan baik serta terjadi diskusi yang menarik. 

Penjelasan dari guru Fiqih yang menyatakan bahwa: 

Saya tidak terbiasa dengan memberikan tugas secara spontan 

ataupun pada hari itu juga hal itu dikarekan saya takut peserta 

didik tidak siap dan menghasilkan output yang kurang baik 

sehingga diskusi berjalan kurang menarik, saya selalu 

memberikan jeda 1 sampai dengan 2 minggu untuk 

mempersiapkan hal tersebut selain itu saya memberikan 

penilaian terhadap siswa yang bertanya menanggapi apa yang 

dipersentasikan dari peserta didik hal itu bertujuan agar diskusi 

lebih menarik dan penuh dinamika.
101

 

 

Sedangkan penjelasan dari peserta didik yang menyatakan 

bahwa: 

Kalau bapak Aly Fauzi ya seperti itu khusus untuk persentasi 

selalu menyiapkan waktu tersendiri agar pada hari itu juga 

kegiatan diskusi selesai, siswa di bagi dalam beberapa kelompok 

untuk meyusun tugas dan siswa yang persentasi harus maju 

kedepan mengisi meja dan kursi yang sudah disipakan.
102
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3) Pengelolaan tempat belajar Bapak Suhartono, M.Pd.I guru Akidah 

Ahlak 

Hasil observasi penelitian diketahui bahwa guru Akidah Ahlak 

dalam mengelola tempat belajar peserta didik tidak ada perubahan di 

mana peserta didik tetap menempati tempat duduknya serta tidak ada 

persentasi baik secara individu maupun secara kelompok hal itu 

dikeranakan diskusi hanya berjalan sekedar tanya jawab antara guru dan 

peserta didik sehingga tidak perlu untuk merubah tempat duduk 

maupun keadaan kelas. 

Penggunaan metode pengelolaan kelas seperti itu dapat 

dijelaskan oleh guru Akidah Ahlak yang menyatakan bahwa: 

Kalau saya dalam mengajar tidak suka yang ribet-ribet saya mau 

yang cepat dan efektif saja, yang terpenting adalah siswa bisa 

paham apa yang saya sampaikan dan bisa langsung di 

aplikasikan.
103

 

 

Sementara itu penjelasan dari peserta didik memberikan 

pernyataan bahwa: 

Pengelolaan metode pembelajaran yang digunakan oleh Bapak 

Suhartono kadang-kadang membosankan karena kegiatan 

pembelajaran tidak variatif, kadang-kadang ada yang semangat 

dan ada yang ngantuk dan malas-malas.
104

 

 

4) Pengelolaan tempat belajar Bapak Drs. H. Sulaiman guru pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

Hasil observasi penelitian diketahui bahwa guru SKI dalam 

mengelola tempat belajar hanya sesekali merubah tempat duduk yaitu 
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merubah tempet duduk peserta didik menjadi U hal itu bertujuan agar 

guru lebih leluasa dan menjelaskan dan peserta didik dapat 

memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru, merubah 

tempat duduk dengan model U pembelajaran berjalan lebih efektif 

karena terjadi disukusi secara langsung di mana guru dan siswa bisa 

langsung tanya jawab.
105

 

Hasil wawancara dengan guru SKI dan peserta didik dapat 

diketahui bahwa: 

Saya merubah tempat duduk siswa menjadi bentuk U 

dikarenakan saya tidak mau ada siswa yang tidak mau 

memperhatikan apalagi sampai mengantuk saya paling tidak 

suka makannya itu saya merubah tempat belajar siswa menjadi 

U selain itu dengan merubah tempat belajar menjadi U 

menyampaikan materi dirasakan lebih efektif dan lebih 

mudah.
106

 

 

Kalau penilaian saya siswa ada yang suka dan ada yang tidak 

suka tetapi secara keseluruhan siswa suka atau senang dengan 

perubahan tempat duduk menjadi U, kalau saya sendiri senang 

karena saya bisa dengan cepat paham apa yang disampaikan 

oleh guru serta saya bisa langsung bertanya dengan guru tanpa 

menunggu perintah bertanya dari guru.
107

 

 

b. Pengelolaan siswa 

Biasanya, pengelolaan siswa dilakukan dalam beragam bentuk 

seperti individual, berpasangan, kelompok kecil, atau klasikal beberapa 

pertimbangan perlu diperhitungkan sewaktu melakukan pengelolaan siswa. 

Antara lain jenis kegiatan, tujuan kegiatan, keterlibatan siswa, waktu 

belajar dan ketersediaan sarana/prasarana hal yang sangat penting perlu 
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diperhitungkan adalah keberagaman karakteristik siswa. Guru harus 

memahami bahwa setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda 

untuk itu, perlu dirancang kegiatan belajar mengajar dengan suasana yang 

memungkinkan setiap siswa memperoleh peluang sama untuk 

menunjukkan dan mengembangkan potensinya.  

1) Pengelolaan siswa Bapak Imam Mualipin, M. Aguru Qur‟an Hadis 

Hasil observasi penelitian diketahui bahwa guru Qur‟an Hadis 

dalam mengelola siswa selalu melibatkan siswa dalam semua kegiatan 

semua diberikan tugas sama rata sesuai dengan kebutuhan, pemberian 

tanggung jawab atas semua kegiatan yang sudah di susun berdasarkan 

karakteristik dan kemampuan peserta didik. Sehingga dengan 

melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran maka akan 

memberikan dampak yang baik bagi peserta didik di mana peserta dapat 

berfikir dan mengeluarkan ide-ide kreatif dalam menjalankan tugas 

yang di bebankan oleh guru.
108

 

Hasil wawancara dengan guru Qur‟an Hadis dan peserta didik 

yang menyatakan bahwa: 

Saya selalu melibatkan semua peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran yang saya susun, hal itu bertujuan agar siswa 

mengetahui dan bisa bertanggung jawab atas apa yang 

diamanahkan, selain itu dapat merangsang peserta didik untuk 

berfikir kreatif dalam menyelesaikan tugas dana amanah yang 

diberikan.
109

 

 

Kami selalu dilibatkan dalam semua kegiatan yang dilakukan 

oleh Bapak Imam Mualipin, pemberian tanggung jawab 
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disesuaikan dengan kemampuan dan karakter dari peserta didik 

agar apa yang diperintah dapat dilaksanakan dengan baik serta 

tidak ada kecemburuan sosial antara peserta didik satu dengan 

yang lainnya.
110

 

 

2) Pengelolaan siswa Bapak H. Aly Fauzi, S.Pd.I guru Fiqih 

Hasil observasi penelitian diketahui bahwa guru melibatkan 

semua siswa tanpa memandang karakteristik dari peserta didik, 

sehingga hal itu menimbulkan kadang-kadang amanah atau tugas tidak 

mampu diselesaikan dengan baik oleh peserta didik walaupun tugas 

diberikan dalam porsi yang sama hal itu bertujuan agar tidak 

menimbulkan kecemburuan sosial antar peserta didik.
111

 

Hasil wawancara dengan guru Fiqih dan peserta didik yang 

menyatakan bahwa: 

Saya selalu melibatatkan semua peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran saya memberikan tugas ataupun tanggung jawab 

tidak berdasarkan karakteristik peserta didik hal itu bertujuan 

agar siswa bisa mengalami dan menyelesaikan perbedaan, 

sehingga ada tantangan bagi peserta didik.
112

 

 

Iya..kadang-kadang Pak Aly Fauzi memberikan tugas di luar 

kemapuan peserta didik katanya sih agar kalian memiliki 

tantangan saya tidak melihat hasil tetapi saya melihat proses 

kalian dalam menyelesaikan tugas yang di berikan oleh guru 

seperti itu katanya.
113

 

 

3) Pengelolaan siswa Bapak Suhartono, M.Pd.I guru Akidah Ahlak 

Pengelolaan siswa yang dilakukan guru Akidah Ahlak itu 

berjalan kurang sistematis hal itu dikarenakan peserta didik tidak 

terlibat dalam semua kegiatan yang disusun oleh guru hal itu 
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dikarenakan guru membagi sebuah kelompok dalam menjalankan tugas 

setiap ada kegiatan, hal ini menimbulkan individu atau peserta didik 

tidak semua bekerja membantu kelompoknya hanya beberapa orang 

yang bekerja dalam menyelesaikan tugasnya sehingga tugas yang 

diselesaikan berjalan kurang maksimal.
114

 

Hasil wawancara dengan guru Akidah Ahlak dan peserta didik 

yang menyatakan bahwa: 

Kegiatan dalam pembelajaran yang saya susun itu tidak begitu 

banyak tidak seperti guru-guru lain, dan tugasnya pun lebih 

tepat untuk kelompok selain mengajarkan untuk saling 

bekerjasama juga lebih efesien waktunya karena waktu yang 

tersisa dalam sebuah kegiatan bisa di gunakan untuk belajar 

yang lain, masalah peserta didik memberikan kontribusi 

maksimal atau tidak itu selalu saya followup secara kontiyu dan 

saya tanya satu-satu.
115

 

 

Iya kadang-kadang dalam satu kelompok hanya satu atau dua 

orang yang bekerja menyelesaikan tugas yang dibebankan 

kepada kami yang lainnya bersantai sambil bercanda, saya 

mengharapkan kedepan guru memberikan tanggung jawab 

secara individu agar semua merasakan susahnya menyelesaikan 

tanggung jawab.
116

 

 

4) Pengelolaan siswa Bapak Drs. H. Sulaiman guru pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) 

Hasil observasi penelitian diketahui bahwa guru SKI dalam 

memberikan tugas dalam setiap kegiatan selalu melibatkan semua 

peserta didik kadang-kadang di buat kelompok dan kadang-kadang juga 

secara indivisu sesuai dengan kebutuhan hal itu dikarenakan guru SKI 
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ingin melihat hasil kerja secara individu dan kelompok apakah 

semuanya sama-sama baik ataupun salah satunya yang baik. Guru SKI 

memberikan tanggung jawab sama rata baik kesulitan maupun 

kemudahan akan tugas tersebut.
117

 

Hasil wawancara dengan guru SKI dan peserta didik yang 

menyatakan bahwa: 

Saya memberikan tugas kepada semua peserta didik tidak 

pandang bulu, semua peserta didik diberikan tugas yang sama 

tidak ada yang diprioritaskan.
118

 

 

Saya sangat senang dengan sistem pembagian tugas yang 

diberikan oleh Bapak Sulaiman, walaupun kadang-kadang 

membosankan tetapi kadang-kadang juga menyenangkan tetapi 

secara keseluruhan kalau ada kegiatan pasti Pak Sulaiman 

memberikan tugas yang sama rata.
119

 

 

c. Pengelolaan isi/materi pembelajaran 

Agar guru dapat menyajikan pelajaran dengan baik, dalam 

mengelola isi pembelajaran paling tidak guru harus menyiapkan rencana 

operasional pembelajaran dalam wujud silabus terlebih dahulu. Cara 

mengelola isi/materi pembelajaran yaitu dengan cara menyiapkan silabus 

pembelajaran, kurikulum berbasis kompetensi yang disiapkan secara 

nasional berisi kompetensi dan hasil belajar yang menjadi acuan bagi 

sekolah atau daerah untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan 

kebutuhan dan lingkungan masing-masing pada awal pemberlakuan 

kurikulum, secara nasional telah disediakan contoh silabus siap pakai 
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untuk dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya silabus tersebut perlu 

direvisi, disempurnakan, disesuaikan dengankebutuhan masing-masing 

daerah agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai 

tujuan-tujuan pendidikan setiap mata pelajaran.  

Biasanya terdapat kira-kira 42 minggu (204 hari pengajaran efektif) 

dalam satu tahun ajaran (sekolah) dengan memperhitungkan hari-hari libur 

dan komitmen-komitmen lain yang akan terjadi selama tahun itu. Untuk 

memperhitungkan waktu yang tersedia untuk satu mata pelajaran (atau 

masing-masing mata pelajaran) dalam tahun itu atau dalam setiap 

semester, maka proses yang disarankan adalah: 

a) Mempelajari ada berapa mata pelajaran dan berapa jam disediakan 

untuk masing-masing mata pelajaran setiap minggu 

b) Mengalikan jumlah pelajaran setiap minggu ini dengan jumlah minggu 

dalam satu tahun (atau dalam satu semester) untuk menghitung jumlah 

pelajaran untuk satu mata pelajaran 

c) Menjumlahkan kompetensi-kompetensi yang akan dilatihkan dalam 

setiap mata pelajaran dalam tahun itu (atau dalam semester) dan dibagi 

sama dengan pelajaran-pelajaran untuk setahun atau satu semester 

d) Kemudian, melihat jumlah isi, kerumitan gagasan atau keterampilan 

yang akan dikembangkan dan hakikat tugas-tugas yang diharapkan 

siswa-siswa akan menyelesaikannya dalam setiap kompetensi. 

Beberapa kompetensi mungkin harus diberikan lebih banyak waktu 

pelajaran daripada yang semula dialokasikan dengan demikian, 
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beberapa pelajaran akan dikurangi. Proses ini akan memberikan 

informasi umum untuk digunakan guru pada waktu memulai 

merencanakan pengajaran secara rinci. Kadangkadang harus mundur 

dan mengubah beberapa alokasi waktu yang semula dibuat pada waktu 

mempertimbangkan program kerja secara rinci. 

Hasil penelitian di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  dalam pengelolaan 

isi/materi pembelajaran dapat dilihat di bawah ini: 

a) Pengelolaan isi/materi pembelajaran Bapak Imam Mualipin, M.A guru 

Qur‟an Hadis 

Hasil observasi penelitian diketahui bahwa guru selalu 

menyiapakan isi materi pembelajaran mulai dari silanbus sampai 

dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) semua di siapkan 

dengan sangat sistematis sehingga isi materi yang diajarkan kepada 

peserta didik dapat berjalan dengan penuh sistematis dan komprehsif 

sehingga materi yang ajarkan terfokus dan terarah yang berdampak 

pada peningkatan hasil belajar siswa.
120

 

Hasil wawancara dengan guru Qur‟an Hadis dan Kepala 

Madrasah, beliau menjelakan: 

Saya selalu menyiapkan isi materi pembelajaran dari jauh-jauh 

hari sebelum kegiatan pembelajaran di mulai hal itu dikarenakan 

agar tidak merepotkan saya dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah, bisa anda bayangkan begitu repotnya ketika mau 

mengajar kita masih harus buat silabus dan RPP terus kapan kita 
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mulai belajarnya kalau bahan atau materi isi masih mau 

disiapin.
121

 

Saya selalu menghimbau kepada semua guru untuk selalu 

menyiapkan materi pembelajaran sebelum di mulai kegiatan 

aktif pembelajaran, saya selalu menyuruh untuk menyetorkan 

silabus dan RPP kepada saya sebelum anak-anak mulai masuk 

sekolah kembali, hal itu bertujuan agar kegiatan pembelajaran 

lebih efektif.
122

 

 

b) Pengelolaan isi/materi pembelajaran Bapak H. Aly Fauzi, S.Pd.I guru 

Fiqih 

Berdasarkan hasil obrvasi penelitian diketahui bahwa guru 

bidang studi Fiqih sudah menyiapkan isi atau materi pembelajaran 

sebelum kegiatan pembelajaran di kelas di mulai, isi materi 

pembelajaran di susun di silabus dan RPP sesuai dengan intruksi kepala 

madrasah. Sampai saat ini guru bidang studi Fiqih sudah melaksanakan 

dengan baik dan mengumpul dengan tepat waktu, sehingga materi yang 

disampaikan dapat terarah dan terfokus karena guru sudah memahami 

apa yang akan di ajarkan kepada anak-anak.
123

 

Hasil wawancara dengan guru bidang studi Fiqih beliau 

menjelakan: 

Saya selalu menyiapkan rancangan pembelajaran yaitu silabus, 

RPP dan lain sebagainya sebelum kegiatan pembelajaran aktif, 

hal itu bertujuan agar ketika sekolah mulai efektif dalam 

kegiatan pembelajaran guru tidak akan keteteran hal itu 

dikarenakan guru sudah menyusun rencangan pembelajaran 

sebelum dimulainya kegiatan pembelajaran, sehingga guru dapat 

mengajar dengan opimal dan hasil belejar peserta didik juga 

akan meningkat.
124
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c) Pengelolaan isi/materi pembelajaran Bapak Suhartono, M.Pd.I guru 

Akidah Ahlak 

Hasil observasi penelitian diketahui bahwa guru Akidah Ahlak 

dalam pengelolaan isi materi pembelajaran sering telat hal itu terlihat 

dari metode pembelajaran yang dolakukan di mana guru bidang studi 

Akidah Ahlak membuat silabus dan RPP pada saat akan memulai 

kegiatan pembelajaran contohnya besok akan ada jam pelajaran dengan 

meteri pelajaran X maka guru bidang studi Akidah Ahlak akan 

membuat silabus dan RPP malamnya dan dikumpul pagi hari, selain itu 

proses pembelajaran juga tidak mengarah ke pada RPP melainkan pada 

buku yang di bacanya dikarenakan guru bidang studi Akidah Ahlak 

dalam menjelaskan selalu memba buku bukan bnerdasarkan RPP yang 

sudah di susun. Sehingga ini berdampak pada fokus pembelajaran tidak 

jarang isi materi pembelajaran melebar tidak sesuai dengan subtansi isi 

perencanaan pembelajaran.
125

 

  Hasil wawancara dengan guru Akidah Akhlak dan Kepala 

Madrasah, beliau menjelakan: 

Saya memang orangnya seperti ini suka yang sifatnya dadakan 

bukan tidak mau nurut dengan perintah kepala madrasah tetapi 

memang ciri khas saya seperti ini yang penting output tercapai 

yaitu siswa paham dan hasil belejar meningkat.
126

 

 

Sebetulnya saya sudah memberi tahu kepada Pak Suhartono 

kalau merencanakan pembelajaran yang dadakan karena akan 

mensusahkan diri sendiri, tetapi karena beliau sangat sibuk jadi 
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ya seperti itu tetapi tetap kita apresiasi apa yang dikerjakan 

beliau.
127

 

 

d) Pengelolaan isi/materi pembelajaran Bapak Drs. H. Sulaiman guru 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

Hasil observasi penelitian diketahui bahwa guru bidang studi 

SKI juga selalu tepat waktu dalam menyelesaikan perencanaan 

pembelajarannya yaitu silabus, RPP dan lain sebagainya. Tetapi beliau 

dalam mengajar tidak berdasarkan hasil pencapaian yang sudah di 

tungkan dalam RPP tersebut tetapi berdasarkan buku yang di ajarkan, 

sehingga hal ini berdampak pada guru masih kurang fokus dalam 

menyampaikan isi materi pembelajaran. Seharusnya guru mampu 

melakukan pengelolaan isi materi dengan baik yang sesuai dengan 

indikator yang ada di buku yang digunakan untuk menjelaskan sehingga 

penjelasan lebih terarah.
128

 

Hasil wawancara dengan guru SKI, yang menjelakan: 

Itu saya akui iya, kadang-kadang saya melebar kemana-mana 

dalam menjelaskan itu saya sengaja agar peserta didik tidak 

mengantuk atau bosan tidak apa-apa bercanda supaya anak-anak 

tidak tegang.
129

 

 

d. Pengelolaan sumber belajar 

Dalam mengelola sumber belajar sebaiknya memperhatikan sumber 

daya yang ada di sekolah dan melibatkan orang-orang yang ada di dalam 

sistem sekolah tersebut, pembahasan tentang pengelolaan sumber belajar 
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yaitu sumber daya sekolah.Sumber daya sekolah harus dimanfaatkan 

semaksimal mungkin dalam upaya menciptakan iklim sekolah sebagai 

komunitas masyarakat belajar. Mengapa demikian, karena pencapaian 

kompetensi tidak hanya dapat dilakukan melalui pembelajaran di kelas. 

Iklim fisik dan psikologis juga sangat menentukan hasil belajar yang dicapai 

siswa. Banyak hal yang tidak dapat dilakukan di kelas dalam proses belajar 

mengajar, namun dapat dituntaskan oleh iklim sekolah yang menunjang, 

misalnya menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar lebih lanjut dapat 

dilakukan melalui berbagai lomba yang bervariasi. Untuk ini seluruh 

komponen lingkungan sekolah harus diberdayakan, termasuk sumber daya 

manusia yang ada. 

Hasil penelitian di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  dalam pengelolaan 

sumber belajar dapat dilihat di bawah ini: 

1) Pengelolaan sumber belajar Bapak Imam Mualipin, M.A guru Qur‟an 

Hadis 

Hasil observsi penelitian diketahui bahwa dalam pengelolaaln 

sumber belajar guru Qur‟an Hadis terbilang cukup efektif hal itu 

dikarenakan hasil belajar peserta didik terus meningkat hal itu 

dikarenakan guru memiliki strategi pengelolaan sumber belajar yang baik 

misalnya guru selalu memberikan apresiasi kepada setiap peserta didik 

yang memiliki nilai yang baik setiap minggunya serta guru akan selalu 

memberikan tambahan nilai setiap ada peserta didik yang mampu 
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menjawab apa yang ditanyanya dan maish banyak lagi yang lainnnya, 

upaya pengelolaan seperti itu memberikan motivasi luar biasa kepada 

para peserta didik.
130

 

Hasil wawancara dengan guru Qur‟an Hadis, yang menjelakan: 

Saya selalu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada semua 

peserta didik yang memiliki hasil belajar baik dan mengalami 

peningkatan serta aktif dalam kegiatan diskusi di kelas, hal itu 

bagian dari cara saya memberdayakan sumebr belajar di kelas 

karena potensi siswa yang luar bisa harus terus di berdayakan 

dengan baik dan sistematis agar mampu menuangkan ide-ide atau 

gagasan yang baik pula.
131

 
 

2) Pengelolaan sumber belajar Bapak H. Aly Fauzi, S.Pd.I guru Fiqih 

Pengelolaan sumber belajar oleh guru Fiqih juga berjalan dengan 

sangat sistematif dan masif hal itu terlihat dari peserta didik memiliki 

motivasi yang tingi dalam berbagai kegiatan pembelajaran, selain itu 

guru Fiqih juga membuat sebuah lomba-lomba antar siswa untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran hal itu merupakan bagian dari cara 

guru mengelola sumber belajar secara efektif serta membangkitkan 

semangat belajar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.
132

 

Hasil wawancara dengan guru Fiqih, yang menjelakan: 

Saya selalu mengadakan lomba-lomba yang menyangkut tentang 

Fiqih mislanya lomba memandikan jenazah sampai dengan 

menguburkan dan masih banyak lomba-lomba yang lain, hal itu 

bagian dari cara saya untuk melihat kemampuan peserta didik dan 

semangat atau motivasi peserta didik.
133 
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3) Pengelolaan sumber belajar Bapak Suhartono, M.Pd.I guru Akidah Ahlak 

Pengelolaan sumber belajar yang dilakukan oleh guru Akidah 

Ahlak berjalan kurang menarik pada hal guru Akidah Ahlak memiliki 

kualitas yang cukup baik tetapi cara atau metode pengelolaan sumber 

belajar cenderung monoton dan membosankan. Hal itu berdampak besar 

pada motivasi dan semangat belajar peserta didik, guru hanya 

memfokuskan pada hasil belajarnya saya tetapi tidak diimbangi dengan 

cara-cara pengelolaan sumber belajar yang baik pada hal dengan 

memberdayakan sumber belajar dengan baik maka secara parktis hasil 

belejar akan semakin meningkat dan jauh lebih baik hal terjadi karena 

peserta didik memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi.
134

 

Hasil wawancara dengan guru Akidah Ahlak, yang menjelakan: 

Saya akui bahwa di semester ini saya belum ada perencanaan 

pengelolaan sumber belajar di luar kelas untuk menunjang hasil 

belajar di dalam kelas, hal itu dikarenakan padatnya kegiatan di 

luar sekolah sehingga saya belum sempat untuk menyusunnya 

kalau semester-semester sebelumnya itu selalu ada hal itu 

sebetulnya sangat penting untuk menunjang hasil belajar peserta 

didik. 
135

 
 

4) Pengelolaan sumber belajar Bapak Drs. H. Sulaiman guru pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

Pengelolaan sumber belajar oleh guru SKI jauh lebih baik di 

bandingkan dengan guru Akidah Ahlak walupun masih membutuhkan 

evaluasi dan perbaikan di mana guru menyelenggarakan kegiatan seperti 

lomba antar peserta didik dan belajar di out doorhal itu dilakukan untuk 
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menciptkan iklim atau suasana belajar lebih menyenangkan sehinga 

minat siswa untuk lebih giat lagi belajar semangat tinggi. Selain itu guru 

juga memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri 

peserta didik di mana peserta didik memiliki potensi besar untuk dapat 

mencapai apa yang diinginkan oleh guru. Sehingga dengan demikian 

guru selalu memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta 

didik.
136

 

Hasil wawancara dengan guru SKI, yang menjelakan: 

Saya selalu berusaha melakukan pengelolaan sumber belajar 

dengan sebaik mungkin dengan cara melakukan beberapa 

kegiatan muali dari perlombaan, belajar di luar kelas sampai 

dengan kegiatan pemberdayaan semua saya lakukan agar saya 

bisa melihat potensi yang ada pada diri peserta didik, sangat di 

sayangkan sekali kalau guru tidak bisa melihat potensi besar yang 

ada pada diri anak didiknya. 
137

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di paparkan di atas maka dapat 

diketahui bahwa pengelolaan program belajar mengajar yang meliputi 

pengelolaan tempat belajar/ruang kelas, pengelolaan siswa, pengelolaan materi 

pembelajaran dan pengelolaan sumber belajar sudah mampu dilaksanakan 

dengan baik dan optimal hal itu dikarenakan guru menjalankan semua tugasnya 

dengan profesional dan penuh tanggung jawab guru memiliki strategi dan 

metode dalam mengoptimalkan pengelolaan program belajar mengajar yang 

ada di sekolah. 

Sehingga dengan demikian maka pengelolaan proses belajar mengajar 

erat kaitannya dengan manajemen pembelajaran, sedangkan manajemen 
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pembelajaran diartikan sebagai proses pendayagunaan seluruh komponen yang 

saling berinteraksi (sumberdaya pengajaran) untuk mecapai tujuan program 

pembelajaran.Sebagai manajer guru berperan penting dalam melakukan 

pembelajaran, manajer dalam hal ini dapat diartikan sebagai seseorang yang 

melakukan pengelolaan pembelajaran,  dengan tujuan mengarahkan perubahan 

perilaku anak didik baik kognitif, afektif, maupun psikomotor, ke arah yang 

lebih baik karenanya tujuan pengelolaan proses agar terciptanya proses belajar 

yang kondusif sehingga mampu membawa perubahan perilaku peserta didik 

menuju ke arah kedewasaan. 

Aspek-aspek yang diperhatikan dalam pengelolaan proses belajar 

mengajar, kondisi dan situasi belajar mengajar, kondisi sosio-emosional, 

kondisi organisasional. Faktor-faktor penentu pengelolaan kelas, faktor guru, 

faktor peserta didik, faktor keluarga, dan faktor fasilitas.Pengelolaan tenaga 

kependidikan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem 

pendidikan nasional yang efektif dan efisien. Tenaga-tenaga handal dalam 

dunia pendidikan hanya akan diperoleh jika sistem pendidikan telah memiliki 

mekanisme yang ideal untuk melakukan perekrutan, seleksi, penempatan, 

pembinaan, evaluasi dan pemberhentian yang tepat dengan kata lain sistem 

pendidikan nasional memerlukan mekanisme pengelolaan tenaga kependidikan 

yang searah dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

 

3. Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas yang baik akan menghasilkan output yang optimal, 

dari sini bisa dilihat bahwa hasil pembelajaran tergantung daribagaimana 
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seorang guru mengelola kelasnya. Pengelolaan kelas meliputi duaaspek yaitu 

pengelolaan yang berhubungan fengan fisik (perabot, ruang kelas,media 

pembelajaran), dan siswa. Berikut adalah hasil dari kompetensi profesional 

guru PAI dalam pengelolaan kelas di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan : 

a. Keterampilan dalam pengelolaan tata ruang kelas 

Penataan ruang kelas sangat penting dan tidak memiliki solusiyang 

sederhan yang terpenting, bagaimana ruang kelas digunakan 

untukmempengaruhi, bagaimana pertisipan di kelas saling berhubungan dan 

apayang dipelajari oleh siswa. Dilihat dari kemampuan guru 

dalampengaturan tata ruang kelas yang memadai untuk pembelajaran 

danpenciptaan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Berdasarkan 

hasil observasi penelitian kaitannyadengan pengaturan tata ruang kelas yang 

memadai seperti pengaturanruang belajar, desain ruangan, pengaturan 

tempat duduk peserta didik,pengaturan alat-alat pengajaran, mengatur 

keindahan dan kebersihan, danpengaturan pencahayaan oleh guru PAI di 

Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan  secara keseluruhan tidakada yang melakukannya secara 

utuh karena pembelajaran masih bersifatklasikal dan peserta didik pada 

umumnya telah menempati tempat duduksendiri-sendiri tanpa menunggu 

komando dari guru, dari keadaan kelasyang penuh (besar), setiap kelas rata-

rata ada 30-an peserta didik yangtidak memungkinkan untuk di pindah-

pindahkan dari sarana prasarananyaatau tempat duduk dan meja guna 
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membuat formasi-formasi kelas danmemerlukan waktu yang tidak sedikit 

untuk membentuknya.
138

 

Walaupun begitu dalam setiap pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

baik itu pelajaran Qur‟an Hadis, Akidah Ahlak, Fiqih maupun Sejarah 

Kebudayaan Islam (SK) sudahmemungkinkan memenuhi prinsip 

pengelolaan tata ruang dariaksesibilitas, mobilitas, interaksi dan variasi 

kerja peserta didik. Sedangkan dari penerangan dan ventilasi telah diatur 

kendati gurusulit mengatur karena sudah ada dari penataan disetiap kelas 

cukupmendukung dan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan 

menjaminkesehatan siswa. Sedangkan dalam menjaga kebersihan ruang 

kelas agarterasa nyaman dengan cara guru tidak akan memulai 

pelajaransebelum kelas dibersihkan, dan dari keindahan kelas dilihat dari 

hiasandinding yang bervariasi yang memiliki nilai pendidikan.
139

 Hasil 

observasi tersebut dikuatkan oleh penjelasan guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur 

Provinsi Sumatera Selatan  yang menyatakan bahwa: 

Saya sengat senang dengan keadaan kelas sekarang ini, pentilasi dan 

poster-poster hiasan mulai dari presiden, wakil presiden, poster-poster 

motivasi dan hasil karya anak-anak semua menambah keindahan 

ruang kelas, saya juga selalu mewajibakan kepada anak-anak untuk 

membuah hasil kerajinan yang bisa di tempel di dinding ataupun di 

letakkan di meja guru hal itu bertujuan agar ruangan tetap indah 

sehingga belejar di kelas akan terasa nyaman.
140
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Saya selalu menyuruh anak-anak untuk membersihkan kelas dulu 

sampai semua terlihat bersih dan rapi saya tidak akan memulai 

pelajaran ketika kelas kotor.
141

 

 

Meskipun dalam pelaksanaan pembelajarannya bersifat 

klasikal,namun dari tatanan yang sudah ada tentunya guru juga 

berperan dalammenjaga agar tetap utuh dan menggunakan secara 

optimal, walaupunmetode ceramah yang sering digunakan tetapi 

dalampenggunaan media atau alat-alat pengajaran tetap dimanfaatkan 

secaraoptimal, seperti papan tulis, sebagai media membantu 

pemahaman siswadalam bentuk tulisan dan papan presensi anak didik 

untuk memantaukondisi peserta didik.
142

 

 

Kalau saya selalu melakukan pengaturan tempat duduk seperti 

merolling tempat duduk siswa dan membuat kelompokkecil dengan 

merapatkan dua meja depan belakang ketika mengajardengan metode 

diskusi. Dengan maksud memberikan gairah belajar siswaagar lebih 

bersemangat dalam pembelajaran maka agar sarana pengajaran dapat 

difungsikan secara optimal danberhasil guna, sebagai usaha guru 

dalam mencapai tujuan pembelajaran,maka pengelolaan ruang kelas 

harus diperhatikan.
143

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diektahui bahwa 

kemampuan guru PAI di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten 

OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  dalampengelolaan tata ruang kelas 

cukup memadai untuk pembelajaran danpenciptaan suasana belajar 

mengajar yang menyenangkan sudah baik.Meskipun begitu, dalam 

pengelolaan tata ruang kelas terkait pengaturanruang belajar dan pengaturan 

peserta didik belum mendapat perhatiansecara utuh karena pembelajaran 

masih bersifat klasikal dalam pengelolaan tata ruang ini, kaitannya dalam 

memberikanpelayanan yang sebaik-baiknya bagi anak didik dalam belajar, 

hal-halyang dapat dijadikan pegangan, yaitu: 
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1) Mengatur tempat duduk anak didik harus mencerminkan belajar efektif, 

bangku yang disediakan memungkinkan dipindah-pindahkan atau diubah 

tempatnya 

2) Ruangan kelas yang bersih dan segar akan menjadi anak didik bergairah 

belajar 

3) Memelihara kebersihan dan kenyamanan suatu kelas/ruang belajar, sama 

artinya dengan mempermudah anak didik menerima pelajaran. 

b. Keterampilan dalam pengelolaan waktu 

Keterampilan pengelolaan kelas guru PAI di Madrasah Aliyah Nurul 

Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan secara 

keseluruhan rata-rata sudah bagus mengatur alokasi waktukegiatan-kegiatan 

pengajaran.Terkait dengan pengelolaan pengaturan alokasi waktu, dari 

paraguru dalam mengelola waktu disesuaikan dengan kebutuhan dan 

materipelajaran yang sudah tertuang dalam RPP yang mereka buat, 

sehinggatarget pengajaran dapat tercapai. Terkait dalam pengalokasian 

waktu agarterorganisir dalam penggunaan waktu belajar mengajar guru PAI 

diMadrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan  sudah baik dalam pelaksanaan jenis rincianwaktu dari 

waktu untuk pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutupan,dan penjelasan 

tugas-tugas.
144

Dalam mengatur penggunaan waktu tersebut guru merinci 

waktuselama proses belajar mengajar, yaitu sebagian kecil waktu (10-15 

menit)digunakan untuk pendahuluan, sebagian besar waktu dipergunakan 
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untukkegiatan inti, sebagian kecil waktu (10-15 menit) untuk penutupan 

dansebelum waktu pelajaran berakhir dengan memberikan tugas-tugas.  

Berdasarkan hasil penelitian dengan guru PAI di Madrasah Aliyah 

Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  

setiappenggunaan alokasi waktu, rata-rata kegiatan yang dilakukan antara 

lainmencakup:
145

 

1) Waktu untuk pembukaan 

a) Mengondisikan kelas agar siap menerima pelajaran 

b) Memulai pelajaran dengan menanyakan kondisi kabar siswa hariini, 

salam dan membaca Basmallah bersama 

c) Presensi (daftar hadir siswa hari itu) 

d) Mengulas sebentar pelajaran sebelumnya 

e) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

bahan pelajaran yang belum dipahami, dari pelajaran yang sudah 

disampaikan 

f) Selanjutnya terkadang guru menanyakan apakah ada tugas rumah atau 

hafalan dari pelajaran kemarin. 

2) Waktu kegiatan inti 

a) Membuka materi pelajaran dengan pengenalan topik yang akan 

dibahas kepada peserta didik 

b) Menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai 

c) Menjelasakan isi-isi pokok materi yang akan dibahas 
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d) Membahas pokok materi yang sudah tercantum pada buku teks atau 

LKS yang dimiliki peserta didik 

e) Setiap menjelaskan materi yang dibahas dengan memberikan cerita, 

contoh-contoh yang kongkret, dan memberikan ilustrasi di papan 

tulis. Juga diselinggi dengan guyonan atau humor 

f) Jika dirasa materi yang diberikan ringan dan waktu tersisa banyak, 

guru menggunakan metode diskusi atau tanya jawab terkadang juga 

dengan praktek simulasi atau demontrasi, sebagai contoh dalam 

pokok bahasan sholat dan tata cara pengurusan jenasah. 

3) Waktu penutupan 

Sebelum mengakhiri pembelajaran guru memberikan umpanbalik, 

pertanyaan, membuat kesimpulan dan kadang-kadangmemberikan post 

tes. 

4) Waktu untuk penjelasan tugas-tugas 

Untuk memperkaya pengetahuan siswa mengenai materi yangtelah 

dibahas sebelum pelajaran berakhir biasanya guru memberikan tugas-

tugas berupa bentuk tertulis mengerjakan buku wajib atau LKS yang 

dimiliki siswa atau lisan dengan menghafalkan seperti ayat-ayat Al 

Qur`an dan hadis yang ada dalam materi pelajaran. 

Berdasarkan keterampilan pengelolaan waktu pelaksanaanya rata-

rata guru PAI yaitu Qur‟an Hadis, Fiqih, Akidah Ahlak dan SKI di 

Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan  sudahmencakup semuanya dari rincian penggunaan 
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waktu. Namun terkadang mungkin faktor kesengajaan atau teknis, masih 

ada guru yang kurang memperhatikan pentingnya pemanfaatan waktu, 

seperti kurang disiplinnya guru dalam memulaipelajaran tepat waktu karena 

keterlambatan memasuki kelas. Sehingga mengakibatkan pelaksanaan 

alokasi penggunaan waktu dalam kegiatan belajar mengajar kurang 

maksimal dalam mencapai tujuan pengajaran sehingga dengan demikian 

maka aktivitas yang perlu diperhatikan dan ditampilkan oleh pengajar agar 

waktu dapat digunakan secara efisien, yaitu dengan: memulai pengajaran 

tepat waktu (sesuai jadwal), meneruskan pengajaran sampai habis waktu 

yang telah dialokasikan, menghindari penundaan waktu yang tidak 

diperlukan selama pengajaran berlangsung, menghindaripenyimpangan 

topik yang tidak diperlukan selama pengajaran berlangsung, menanggapi 

sikap siswa yang keras secara memadai, gaya presentase memperhitungkan 

reaksi-reaksi yang tidak diharapkan siswa. 

Dilihat dari efesiensi dan efektivitas penggunaan waktu kegiatan 

belajar mengajar sudah baik dalam kesediaan waktu yang ada guru mengisi 

kegiatan-kegiatan, yang dapat mengairahkan siswa agar termotivasi untuk 

aktif dalam belajar mengajar dan tentunya harapan semua guru untuk 

memberikan hasil belajar yang produktif. 

c. Keterampilan dalam pengelolaan materi 

Dalam prakteknya dalam menjalankan mengelola materi 

pelajaran,dimana setiap guru telah membuat perencanaan yang berpedoman 

padakurikulum yang ada untuk mengelola bahan materi yang 
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akandisampaikan, sehingga materi pelajaran yang tersusun 

memudahkanpenyampaian kepada murid, dimengerti dan dapat di terapkan 

dalamkehidupan sehari-hari oleh siswa dengan baik, sehingga dari 

materipelajaran tersebut mencapai tujuan pendidikan, yaitu dari ranah 

kognitif,afektif dan psikomotor. Dilihat dari planning/rencana dalam proses 

belajarmengajar dari metode yang dipakai, tujuan pengajaran, sampai buku 

ajaryang digunakan, yang tercantum direncana pembelajaran yang 

merekabuat. 

Dalam mengukur keterampilan mengelolamateri pengajaran, 

pertama dari sumber belajar yang dipakai masingmasing guru, setiap guru 

masing-masing memakai buku teks ajar sebagaipegangan wajib dan LKS 

(lembar kerja siswa) sebagai penunjang bukuteks dan ada juga buku 

pedoman pengajaran bidang studi yang digunakan,dan buku sumber materi 

pengajaran tersebut sudah mengacu padapedoman kurikulum yang ada yaitu 

kurikulum tahun 2013 (K13).
146

 

Dalam memilih materi pengajaran sesuai karakteristik siswa, rata-

rataguru PAI dalam prakteknya sudah mengembangkan dari pokok-

pokokbahasan sebagian besar sesuai dengan tujuan pendidikan, seperti 

dalammenekankan kecakapan kognitif seperti pada saat memberi 

tugasmenghafal ayat-ayat Al Qur`an. Berorientasi pada nilai atau 

afektif,biasanya guru harus menunjukan nilai pengajaran agar murid 

termotivasi,berpartisipasi, dan mendalami materi yang diajarkan, salah 
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satunyapenggunaan metode tanya jawab dan pembelajaran 

berorientasipsikomotor, dari praktek pengajaran seorang guru harus 

mendorong dariskill kemampuan siswa untuk bertindak dan berprilaku 

didalam atau diluar kelas, rata-rata pelaksanaannya dalam proses belajar 

mengajarsebagian besar sudah tercantum sesuai tujuan pendidikan diatas, 

yangmembedakan hanya penerapan dan penyampaiannya dari masing-

masingguru kepada peserta didik. 

Hasil observasi tersebut di dukung dengan hasil wawancara dengan 

guru PAI Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur 

Provinsi Sumatera Selatan , yang menjelaskan bahwa: 

Kalau saya selalu menggunakan metode diskusi dalam setiap 

kegiatan pembelajaran seperti ceramah, tanya jawab, 

demonstrasi/simulasi dankadang-kadang digunakan pula metode 

praktek diluar kelas, sebagaicontoh ketika guru membahas topik 

tentang macam-macam sholat, gurujuga mempraktekkan cara-cara 

pelaksanaaan ibadah sholat agar merekabisa mempraktekkan 

gerakan-gerakan sholat-sholat yang baik dan benar.
147

 

 

Kalau saya dalam penyampaian materi pengajaran saya selalu 

melihat darikemampuan siswa untuk menerima pelajaran yang akan 

diberikan daritingkat kesukaran dan tentunya dalam materi 

pengajaran tentunyamembantu untuk melatih ingatan, pemahaman 

dan latihan penerapansebagai modal awal dalam mencapai tujuan 

pembelajaran agar peserta didik tidak hanya memahami tetapi 

mampumengamalkan nilai-nilai ajaran di lingkungan masyarakat 

dari metodeyang digunakan metode yang digunakan guru juga sudah 

bervariasi.
148

 

 

Selain metode ceramah, tanya jawab dan diskusi saya juga 

menggunakan metode demostrasi atau praktek atau dalam 

pemberiantugas pada siswa dengan metode hafalan. Kesemuanya itu 

tentunya sudahmendukung untuk melatih ingatan, pemahaman dan 

penerapan yangnantinya akan dilakukan siswa dan tentunya 
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penyampaiannyadisesuaikan dengan taraf berpikir peserta didik, 

namun ada juga beberapaguru kurang maksimal dalam 

penyampaianya karena masih dominannyametode ceramah yang 

digunakan sehingga kurang dari tingkat pemahamandan untuk 

mengingatnya.
149

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI di atas maka dapat 

diketahui bahwa dalam penyampaian materi, pada umumnya guru 

dalammenyampaikan materi sudah sistematis, dari ketepatan waktu 

dalammemulai pelajaran sampai mengakhiri pembelajaran. Terkait agar 

dalammenyampaikan materi pembelajaran agar tidak menyimpang dari 

tujuanpembelajaran yang hendak dicapai dan lancar dalam 

urutanpenyampaiannya guru umumnya mengacu pada prosedur 

penyusunansatuan pembelajaran atau rencana pembelajaran yang sudah 

dibuat, yangmana sudah tercantum identitas mata pelajaran (nama mata 

pelajaran,pokok bahasan/materi, semester, alokasi waktu), standar 

kompetensi/tujuan pembelajaran umum, kompetensi dasar yang akan 

dicapai/tujuanpembelajaran khusus, indikator keberhasilan belajar, materi, 

strategikegiatan belajar mengajar, media/ sumber belajar dan alat penilaian. 

Selain itu guru PAI yaitu Qur‟an Hadis, Fiqih, Akidah Ahlak dan 

Sejarah Kebudayaan Islam(SKI) memilikiperbedaan dalam strategi, metode 

dan variasi-variasi dalampenyampaiannya, sebagaimana untuk memudahkan 

pemahaman siswa dantentunya dengan bahasa yang jelas dan benar 

sehingga siswa mudahmengerti. Dilihat dari kemampuan guru dalam 
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memotivasi peserta didiksudah baik, begitu pula dalam berinteraksi dengan 

peserta didik padaumumnya guru cukup komunikatif. 

Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam kegiatan 

belajarmengajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)  tidaklah 

sesederhana dalam prosespenyampaiannya tapi lebih dari itu, inilah 

perbedaan antara guru matapelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

dengan guru pendidikan umumlainnya. Sebagai guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI) memiliki tanggung jawab yang besar tidakhanya dalam 

menerapkan fungsi dan peranan Pendidikan Agama Islam (PAI)tapi juga 

membentuk akhlakul karimah dan kepribadian peserta didiknyasecara utuh 

sesuai prinsip pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

d. Keterampilan dalam pengelolaan siswa 

Dalam hal ini sehubungan penilaian terhadap guru terkait 

dalamketerampilan guru dalam mengorganisasi peserta didik atau 

mengelolasiswa, akan menilai dari pengelolaan peserta didik untuk terlibat 

aktif dikelas, pengelompokan siswa untuk membantu siswa dalam 

menyelesaikankesulitan-kesulitan dan permasalahan dalam proses 

pembelajaran danbagaimana mengatur atau menanggani prilaku siswa yang 

tidakdiinginkan. 

Semua guru pada umumnya dalam mengelola danmengembangkan 

peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalampembelajaran dan 

mengendalikan gangguan dari peserta didik adalah salahsatu hal tersulit 

dalam proses pembelajaran. Untuk itu guru harus memilikistrategi yang 
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tepat dan efektif untuk pelaksanaanya, sebagian guru PAI diMadrasah 

Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera 

Selatan  dalam merangsang murid untuk terlibat aktifdalam kegiatan belajar 

mengajar, yaitu dengan menggunakan variasi-variasidalam proses 

pengajaran seperti menggunakan metode diskusi dantanya jawab dengan 

membentuk kelompok kecil 4 sampai 6 orang dari urutan 3 tempat duduk 

siswa. Prosesnya, guru memberikan permasalahansesuai materi ajar kepada 

setiap masing masing kelompok untukmenguraikan, selanjutnya dari 

masing-masing kelompok disuruhmenjawab dari permasalahan yang ada 

dan dari kelompok lain menaggapidari jawaban yang diuraikan, dari situ 

terlihat siswa aktif berpartisipasidalam proses belajar mengajar.
150

 

Strategi yang lain biasanya dengan memberikan umpan 

balikpertanyaan dari siswa ke siswa lain untuk menanggapi pertanyaan 

tersebut,atau sering juga ketika topik materi dituntut untuk praktek guru 

menyuruhbeberapa siswa untuk mempraktekkan/simulasi di depan kelas 

dengandibantu guru. Namun beberapa guru masih kurang dalam 

memberikan rangsangan dalam melibatkan agar aktif dalam pembelajaran, 

kurangnyavariasi metode mengajar guru dalam mengembangkan motivasi 

belajarsiswa dan seringnya metode ceramah yang di pergunakan guru 

jugamempengaruhi semangat belajar siswa karena mereka masih 

menganggapmetode ceramah memberi kemudahan dari mempersiapkan 

                                                           
150

Observasi Penelitian, Tanggal 28 Januari 2017 



127 
 

danmelaksanakannya, tetapi mereka belum memperhatikan kekurangan-

kekurangandalam penyampaiannya.
151

 

Sedangkan dalam pengelompokan belajar siswa rata-rata gurubelum 

sepenuhnya melaksanakan dalam membentuk kelompok-kelompokbelajar 

siswa berdasar minat, kemampuan, dan senang berkawan. 

Dalampembentukan kelompok hanya ketika guru menyuruh menyelesaikan 

tugasatau saat diskusi dengan membentuk kelompok satu meja atau dua 

meja dibelakangnya itu pun hanya berlaku waktu pembelajaran saat itu.
152

 

Penyelesaian secara individu masing-masing siswa yang masih 

seringdipakai guru tujuan dalam pengelompokan siswa sebenarnya dapat 

membantuguru dalam membantu proses pengajaran dengan melihat 

keberagamandalam kemampuan baik itu pandai, sedang atau kurang. 

Sehingga gurudapat menyesuaikan kapan siswa belajar perseorangan, 

berkelompok atauklasikal dilihat dari jenis kegiatan, keterlibatan siswa, 

interaksipembelajaran, waktu belajar, serta ketersediaan sarana prasarana 

yangakan dilaksanakan. 

Penilaian dari segi mengantisipasi perilaku buruk dari siswasebagian 

umum guru dengan menunjukkan sikap tanggap, memberi danmembagi 

perhatian dan usaha guru untuk memusatkan perhatian sudahbaik. Hal ini 

dapat diketahui jika ada tingkah laku peserta didik yang akanmenggangu 

suasana kelas seperti ramai, tidak memperhatikan pelajaran,berbicara sendiri 

guru langsung mengambil tindakan dengan cara didekati,ditegur dan diberi 
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peringatan atau disuruh berbicara di depan sehinggapeserta didik 

menghentikan tingkah laku tersebut dan apabila ada siswayang masih 

bandel tidak menghiraukan peringatan guru, siswa disuruhkeluar dan 

menghadap guru BP dan untuk mengantisipasi kejenuhan, rasabosan dan 

kurang memperhatikan pelajaran peserta didik, maka gurumengatasinya 

dengan cara menggunakan metode atau gaya mengajar yangbervariasi dan 

disela-sela menerangkan pelajaran diselingi dengan humor,mengaitkan 

materi dengan contoh-contoh yang realistis yang ada padakondisi sekarang 

atau mencontohkan siswa yang ada, melihat ke obyeklangsung yang mana 

hal tersebut dapat mengurangi kejenuhan, kebosanandan meningkatkan 

keaktifan/motivasi belajar.
153

 

Berdasarkan hasil analisis dari ke empat indikator keterampilan 

pengelolaan kelas tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa rata-rata guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) yaitu Qur‟an Hadis, Fiqih, Akidah Ahlak dan 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  dapat dikatakan 

mempunyai kualifikasi kompetensi profesional yang mampu melakukan 

pengelolan kelas yang baik, dengan kemampuan pengelolaan kelas yang baik 

ini, diharapkanguru dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan 

lebih baik sehingga dapat mewujudkan merealisasikan cita-cita tujuan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam membangun manusia 
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yang beriman danberilmu pengetahuan serta membentuk manusia yang 

berakhlakul karimah,baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk religius. 

 

4. Mengembangkan Keprofesionalan Secara Berkelanjutan  

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunakan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk 

meningkatkan profesionalitasnya. 

Jenis pengembangan profesi berkelanjutan guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI) yaitu Qur‟an Hadis, Fiqih, Akidah Ahlak dan Sejarah Kebudayaan 

Islam (SKI) di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur 

Provinsi Sumatera Selatan  hanya dilakukan untuk guru yang sudah memiliki 

sertifikasi pendidikan dari 36 guru ada 8 guru yang sudah memiliki sertifikasi 

dan untuk guru PAI semua sudah mengikuti sertifikasi pendidikan, kegiatan 

pengembangan profesionalisme yang dilakukan oleh guru PAI di Madrasah 

Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera 

Selatan  berupa Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam bentuk penelitiandan membuat 

media pembelajaran yang dibuat oleh guru dimana semua sudah 

dilaksanakansecara berkesinambungan atau sudah dilakukan secara periodik 
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yaitu membuat penitian kelas jika sesuai dengan kesempatan, yang dimiliki 

oleh guru.
154

 

Penjelasan yang senada juga diuangkapn oleh guru PAI Madrasah 

Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera 

Selatan, yang menyatakan bahwa: 

Selama ini saya selalu mengikuti pengembangan profesi guru secara 

teratur sesuai dengan kebijakan sekolah, hal itu dikarenenak saya 

sudah sertifikasi sehingga saya tidak akan menyia-nyiakan 

kesempatan pengembangan profesi guru, selama ini profesi guru yang 

dilaksanakan dalam bentuk KTI yang diperoleh melalui penelitian di 

dalam kelas yang berorientasi pada penguasaan materi pembelajaran 

yang merupakan kebutuhan siswa yang terfokus pada pendalaman 

materi, dilakukan dengan berkolaborasi dengan teman sejawat. 

Penelitian kelasyang saya lakukan hingga saat ini belum ada yang 

dipublikasikan baik yang diedarkan secara nasional maupun dalam 

majalah ilmiah yang diakui, namun semua penelitian 

didokumentasikan di ruang perpustakaan. Selain penelitian dan 

membuat media pembelajaran, saya telah mencoba membuat KTI 

dalam bentuk diktat pelajaran, namun masih dala tahap pengerjaan.
155

 

 

Pengembangan profesi guru di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan khususnya yang 

berupa KTI dalam bentuk penelitian, sebagian besar dilakukan dengan 

berorientasi pada kebutuhan belajar siswa, dan berfokus pada upaya 

pendalaman materi dan strategi pengajarannya, serta dilakukan dengan 

cara kolaboratif dengan teman sejawat. Kegiatan penelitian tersebut 

selain sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar dan motivasi 

belajar, dari sisi guru merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan 

kompetensi guru dalam melaksanakan tugas mengajar, karena guru 

yang memiliki kompetensi tinggi, akan berdampak positif pada 

perkembangan siswa.
156

 

 

Kalau menurut saya pengembangan profesi guru di Madrasah Aliyah 

Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera 

Selatan memang sudah berjalan walaupun hanya untuk guru yang 

sudah memiliki sertifikasi, pengembangan profesi guru yang belum 

bersertifikasi disebabkan oleh faktor kualifikasi dan latar belakang 
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pendidikan tidak sesuai dengan bidang tugas, dilapangan banyak 

diantara guru mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan 

kualifikasi dan latar belakang pendidikan. Selain itu kompetensi yang 

diperlukan belum mendukung dengan tugas-tugas pokok guru. 

Permasalahan lain adalah penghasilan tidak sesuai dengan prestasi 

kerja, merupakan permasalahan yang ikut menyebabkan guru yang 

belum bersertifikasi belum melaksanakan kegiatan pengembangan 

professi. Penghasilan guru yang belum sertifikasi jauh lebih rendah 

dibanding dengan guru yang sudah sertifikasi, hal ini menyebabkan 

guru yang belum sertifikasi enggan untuk melakukan kegiatan 

pengembangan.
157

 

 

Apa yang diungakpkan oleh Pak Suhartono itu betul saya hanya akan 

menambahkan bahwa permasalahan lain kenapa guru yang belum 

sertifikasi tidak ikut dalam pengembangan profesi di karenakan 

kurangnya kesempatan untuk mengembangkan profesi secara 

berkelanjutan disebabkan oleh aktivitas guru yang justru terjebak pada 

rutinitas. Ditambah lagi dengan tidak adanya upaya pihak berwenang 

untuk mendorong guru ke arah pengembangan kompetensi diri 

ataupun karier, pihak berwenang dalam hal ini belum memberi 

kesempatan beasiswa maupun biaya-biaya pencerdasan guru secara 

luas. Dari sisi guru sendiri kurang termotivasi untuk melakukan 

pengembangan profesionalisme dan tergerak secara pribadi untuk 

mengembangkan profesinya, telebih guru yang sudah mendekati masa 

pensiun.
158

 

 

Saya akui bahwa selama ini memang dari yayasan hanya 

menyelenggarakan pengembangan profesi yang berkelanjutan hanya 

untuk guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidikan, sedangkan 

untuk guru yang belum kami berusaha untuk mengadakan berbagai 

kegiatan untuk menunjang peningkatan profesionalisme seorang guru 

antara lain memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti 

seminar, bimtek dan lokakarya pengembangan profesi, dari pihak 

sekolah sendiri membiasakan guru untuk memanfaatkan teknologi 

infomasi baik sebagai sarana melaksanakan tugas-tugas administrasi 

maupun tugas-tugas mengajar selain itu guru diberi kesempatan untuk 

melakukan study banding dengan sekolah sejenis yang lebih maju, 

diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah lanjutan, maupun kuliah 

penyesuaian pendidikan, dan diberi kesempatan untuk mengikuti 

berbagai pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 

guru.
159
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Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan untuk guru PAI yang 

ada di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur peraturan 

perundang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun pengembangan 

profesi berjalan dengan sistematis namun masih banyak kendala yang harus 

segera di perbaiki hal itu dikarenakan selama ini pengembangan profesi guru 

PAI yang sudah mendapatkan sertifikasi pendidikan serta hanya melakukan 

pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI), sedangkan bentuk-bentuk pengembangan 

lainnya belum terpikirkan oleh guru PAI jika kegiatan pengembangan diartikan 

sebagai pembuatan KTI, maka sangat tepat bila pendidikan sebelumnya kurang 

mendukung kegiatan pengembangan.  

Merujuk pada pendapat Soetjipto dan Kosasi yang menyebutkan 

bahwa salah satu kegiatan pengembangan profesi yang dapat dilakukan guru 

adalah membuat karya inovatif. Karya inovatif adalah karya yang bersifat 

pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru 

terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan 

pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini 

dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau 

pengembangan karya seni, pembuatan/modifikasi alat 

pelajaran/peraga/praktikum, atau penyusunan standar, pedoman, soal dan 

sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.
160

 Namun dari 36 guru yang 
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ada, baru 2 guru yang telah mencoba membuat karya inovatif, berupa membuat 

alat peraga pembelajaran. 

 

5. Menggunakan Media Pembelajaran/Teknologi 

Proses belajar mengajar merupakan interaksi yangdilakukan antara guru 

denganpeserta didik dalam suatupengajaran untuk mewujudkantujuan yang 

ditetapkan. Seorangguru harus pandai memilihmetode yang akan 

digunakansesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga akanterjadi proses 

belajar mengajaryang optimal. 

Media pembelajaran dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat 

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga 

tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimaannya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif dengan demikian media 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa alat yang digunakan siswa dan guru 

untuk mempermudah proses belajar mengajar yang dapat berupa slide, buku, 

tipe-recorder, kaset, laptop, film dan komputer shingga tercipta suasana belajar 

yang efisen dan kondusif. Sehingga dengan adanya dukungandari media 

pembelajaran sehinggasiswa dapat termotivasi dalambelajar, siswa lebih 

bersemang dalam melakukan kegiatan dalam pembelajaran dalam proses 

pembelajaran seorang guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, 

dan memberikan fasilitas belajar bagi murid-murid untuk mencapai tujuan 

maka dengan demikian peranan guru dalam belajar ini menjadi lebih luas dan 

lebih mengarah kepada peningkatan motivasi belajar anak-anak. 
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Gurumemberikan materi dengan menggunakan media pembelajaran 

salah satunya dengan menayangkan materi di LCD siswa tampak bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran. Siswa tidak merasa bosan dan siswa mampu 

membuat tugas yang diberikan oleh guru yang dikerjakan di laptop masing-

masing untuk dipresentasikan di depan kelas. Pemanfaatan media pembelajaran 

bertujuan untuk membantu guru dalam menciptakan suasana pembelajaran agar 

pembelajaran lebih menarik dan variatif akan tetapi penggunaan media 

pembelajaran dengan menggunakan laptop ini tergantung kebutuhan dan tujuan 

pembelajarannya. Jika ada materi yang berhubungan dengan media, guru 

menggunakan laptop biasanya guru menampilkan slide untuk mengajar dan 

guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencari di internet sesuai 

dengan materi yang dibutuhkan. Selain media pembelajaran dengan 

menggunakan laptop, ada juga media lainnya yang mendukung proses belajar 

yaitu buku pegangan (modul), Iqro‟dan al-Qur‟an. Setiap pembelajaran di 

mulai, peserta didik diharapkan untuk melakukan sholat dhuha dan mengaji 

bersama. Adapun tujuan dengan menggunakan media pembelajaran yaitu: 

a. Mengenalkan media kepada siswa supaya siswa tau penggunaannya 

b. Mempermudah efektivitas belajar 

c. Supaya anak tertarik dan guru tidak harus monoton dengan ceramah 

d. Menumbuhkan kreativitas.
161

 

Sedangkan penerapan media pembelajaran sesuai matapelajaran 

pendidikan agama Islam, antara lain: 
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a. Media pembelajaran Qur‟an Hadis 

Dalam pembelajaran Qur'an Hadis guru menekankan 

padakemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami maknasecara 

tekstual dan kontekstual serta mengamalkankandungannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Mediapembelajaran Qur‟an Hadis guru menggunakan 

mediaaudioyaitu media taperecorder, peserta didik mendengarkan rekaman 

yang berisi ayat-ayatQur‟an atau hadits-hadits Nabi, sehingga peserta 

didikdapat mengetahui, menulis, dan melafalkan bacaan-bacaanyang 

didengarkannya.
162

 

Hasil observasi tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Guru Qur'an Hadis dan peserta didik yang menjelaskan bahwa: 

Dalam pembelajaran Qur'an Hadis saya selalu menggunakan media 

pembelajaran Leptop yang disambungkan ke LCD Proyektor dan 

beberapa rekaman bacaan Qur'an ataupun ceramah tentang Hadis-

Hadis Nabi hal itu saya gunakan agar siswa mengetahui dan bisa 

mengeneralisir bacaan Al-Qur‟an dengan baik sehingga hafalan 

qur‟annya baik mar‟rojul huruf maupun tajwid itu betul selain itu 

siswa dapat mengetahui hadis-hadis yang benar dan hadis-hadis 

yang tidak benar.
163

 

 

Metode media pembelajaran yang di gunakan oleh Bapak Imam 

sangat membantu sekali karena kami jauh lebih cepat paham dan 

apa yang dijelaskan oleh Pak Imam.
164

 

 

b. Media pembelajaran Aqidah Akhlak 

Media pembelajaran yang dunakan oleh guru Akidah Akhlak 

mencakup nilai suatuperbuatan, sifat-sifat terpuji dan tercela menurut ajaran 
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agamaIslam, membicarakan berbagai hal yang langsung ikutmempengaruhi 

pembentukan sifat-sifat pada diri siswamaka guru menggunakan beberapa 

media pembelajaran sehingga dapat membantupencapaian pembelajaran 

Akidah Akhlak, antara lain: 

1) Melalui bahan bacaan atau bahan cetak 

Melalui bahan ini peserta didik akan memperolehpengalaman dengan 

membaca yang termasuk media inibuku teks akhlak, buku teks agama 

pelengkap, bahanbacaan umum seperti, majalah, koran dan sebagainya. 

2) Melalui alat-alat audio visual (AVA) 

Melaui media ini peserta didik akan memperolehpengalaman secara 

langsung dan mendekati kenyataan,misalnya dengan alat dua atau tiga 

dimensi, maupun denganalat-alat teknologi modern seperti televisi, 

internet, dan lainsebagainya. 

3) Melalui keteladanan 

Usaha nabi dalam menanamkan akidah agama yangdibawanya dapat 

diterima dengan mudah oleh umatnya yaitudengan menggunakan media 

yang tepat berupa mediacontoh/teladan perbuatan-perbuatan baik nabi 

sendiri(Uswatun Hasanah) di sini guru memutarkan film tentang 

keteladan Nabi. Istilah ”Uswatun Hasanah” barangkalidapat 

diidentifikasikan dengan ”demonstrasi” yaitumemberikan contoh dan 

menunjukkan tentang cara berbuatatau melakukan sesuatu. Media ini 

selalu digunakan nabidalam mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada 

umatnya,misalnya dalam mempraktekkan sholat dan lain-
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lain.Selanjutnya, melalui suri tauladan atau model perbuatandan tindakan 

yang baik, maka guru agama akan dapatmenumbuhkembangkan sifat dan 

sikap yang baik pulaterhadap anak didik begitupula sebaliknya. 

4) Melalui media masyarakat dan alam sekitar 

Untuk memperoleh suatu pemahaman dan pengalamanyang 

komprehensif, pendidik dapat membawa anak ke luarkelas untuk 

memperoleh pengalaman langsung danmasyarakat maupun alam 

sekitar.
165

 

Hasil observasi tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Guru 

Akidah Ahlak dan peserta didik yang menjelaskan bahwa: 

Dalam kegiatan pembelajaran saya selalu menggunakan beberapa 

media pembelajaran selain buku, saya juga menggunakan beberapa 

media elektronik yaitu lepton yang langsung di salurkan ke LCD 

Proyektor, di sini saya selalu memutarkan beberapa film yang sesuai 

dengan materi pembelajaran film tersebut saya putarkan untuk di 

ambil hikmah dan contoh-contoh ahlak yang baik sesuai dengan 

ajuran Nabi Muhammad SAW dan perintah Allah SWT.
166

 

 

Saya sangat senang kita mata pelajaran Akidah Ahlak karena metode 

pembelajaran sangat variatif dan menyenangkan selain 

menggunakan media pembelajaran Pak Suhartono juga mengajak 

kami untuk keluar kelas untuk mempraktekkan kepada masyarakat 

secara langsung.
167

 

 

c. Media pembelajaran Fiqih 

Media pembelajaran sebagai alat bantu penghubung(media 

komunikasi) dalam proses interaksi belajar mengajaruntuk meningkatkan 

efektifitas hasil belajar harus disesuaikandengan orientasi dan tujuan 
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pembelajaran. Dalam pembelajaran fiqih guru menggunakanmedia seperti 

media bahan cetakanseperti buku bacaan, koran, gambar, dan sebagainya. 

Kemudianmedia suara yang didengar, sebenarnya masih ada media yangbisa 

memperjelas pemahaman peserta didik, misalnya padapembahasan 

muamalah, untuk memahami jenis dan bentuktransaksi ekonomi tertentu 

biasa digunakan media video yangmenceritakan berbagai macam transaksi 

ekonomi. Bahkan bisadigunakan media yang bersumber dari lingkungan, 

misalnyabank, pegadaian, pasar modal dan sebagainya.
168

 

Berdasarkan penjelasan dari Guru Fiqih dan Peserta didik, yang 

menyatakan bahwa: 

Saya berusaha secara optimal memanfaatkan semua media 

pembelajaran, mulai dari buku sampai dengan audio visual hal itu 

saya manfaatkan agar pembelajaran lebih menarik dan tidak 

monoton, dengan mengoptimalkan media pembelajaran semangat 

peserta didik untuk belajar tentu akan sangat meningkat, setiap 

materi yang akan saya sampaikan pasti saya menggunakan media 

pembelajaran ya wlaupun hasilnya belum begitu maksimal tetapi 

saya yakin suatu saat pasti akan berguna dan menghasilkan 

kontribusi yang besar.
169

 

 

Saya tidak mengantuk ketika guru Fiqih menjelaskan menggunakan 

media audio visual karena disitu Pak Aly memberikan contoh secara 

langsung tanpa sebuah rekasiyas, selain itu Pak Aly juga mengajak 

kami ke lembaga keuangan seperti Bank untuk melihat dan bertanya 

langsung praktik muamalat hal-hal itu tentu sangat menarik dan 

memiliki makna yang besar bagi pengalaman dan pengetahuan kami 

sebagai siswa.
170

 

 

d. Media Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

Guru SKI menyiapkan bermacam-macam alatperaga dan 

menggunakannya sesuai dengan materi yang akan disampaikan misalnya 
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dalam menguraikanperistiwa hijrah Nabi guru menggunakanslide atau film 

yang tersedia, memperdengarkan rekamantentang drama yang sering diputar 

dari pemancar radio padahari-hari besar seperti Maulid, Hijrah Nabi ataupun 

Isra‟ Mi‟raj.
171

 

Berdasarkan penjelasan dari Guru SKI dan Peserta didik, yang 

menyatakan bahwa: 

Kalau saya tidak begitu banyak menggunakan media pembelajaran 

kalau selama ini media pembelajaran yang saya gunakan selain buku 

adalah penggunaan slide yaitu menjelaskan menggunakan Power 

Point dan memutarkan beberapa film tentang perjalanan Nabi 

Muhammad SAW, selama ini itu yang saya lakukan selabihnya saya 

lakukan spontanitas saja misalnya mengkliping tentang sejarah 

kenabian dan peradaban Islam dan lain sebagainya.
172

 

 

Kalau saya cukup senang tetapi tidak tau dengan yang lain apakah 

sependapat dengan saya atau tidak, selama ini Pak Sulaiman hanya 

menggunakan media pembelajaran Power Point dalam menjelaskan 

materi kalau nonton film jarang-jarang paling dalam satu semester 3 

kali tetapi secara keseluruhan pemanfaatan media pembelajaran 

sudah baik tetapi masih perlu untuk ditingkatkan.
173

 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa guru 

sudah dengan sangat baik dalam penggunaan media pembelajaran/teknologi 

mulai dari slide, buku, tipe-recorder, kaset, laptop, film dan LCD semua di 

gunakan dengan baik dan sistematis sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan. Guru PAI juga sangat pandai dalam memilih media pembelajaran 

sehingga pembelajaran berjalan sangat efektif, efesien dan menyenangkan 

karena seorang guru profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai materi 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswanya, akan tetapi juga harus 
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mampu memilih media yang tepat dan mampu mendayagunakan media 

tersebut sesuai dengan karakteristik materi ajar. Kemampuan guru dalam 

mendayagunakan media pembelajaran diharapkan dapat membantu para siswa 

dalammemahami setiap materi yang disampaikan, sehingga kompetensi yang 

diharapkan dapat tercapai dengan sempurna. 

 

C. Analisis Data 

1. Menguasai Keilmuan Sesuai Bidang 

Penguasaan materi keilmuan sesuai bidang pengetahuan yang akan 

dijarkan merupakan kompetensi pertama yang harus dimiliki guru sebagai 

dasar untuk melaksanakan program pembelajaran yang lebih bermakna. Bahan 

bidang studi terdiri atas pokok-pokok bahasan atau materi-materi pelajaran 

yang disajikan setiap kali tatap muka di kelas. Materi pelajaran memberikan 

inti informasi yang diperlukan dalam pokok bahasan, selanjutnya informasi 

menumbuhkan pengetahuan dan hasil akhirnya adalah pemikiran intelektual 

dan pemahaman. Sedangkan pokok bahasan adalah nama satuan atau 

komponen mata pelajaran yang membahas isi bidang pengetahuan yang akan 

dipelajari. 

Dalam perencanaan pembelajaran, pokok bahasan dirinci ke dalam 

bagian-bagian yang lebih kecil menjadi sub pokok bahasan sebagai materi 

pelajaran pada kenyataannya, guru yang mengajar di sekolah tidak 

mengajarkan bidang studi, tetamengajarkan bahan bidang studi atau materi 

pelajaran. Hasil penelitian diketahui bahwa penguasaan materi oleh guru-guru 

PAIdi Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 
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Sumatera Selatan  pada umumnya cukup  baik, karena dalam pembagian tugas 

mengajar guru sebagian besar disesuaikan dengan kemampuan dan keahlianya 

serta latarbelakang pendidikanya, walaupun ada satu guru yang tidak  memiliki 

latar belakang keguruan tetapi tidak diragukan lagi kemampuan menguasai 

materi dan mengembangkan materinya. Hasil penelitian lain menunjukkan 

bahwa guru juga penguasaan materi tambahan sudah cukup baik yaitu 

memberikan materi tambahan dengan mengaitkan materi pokok dengan ilmu  

pengetahuan yang lain, misalnya ilmu sejarah, biologi, dan lain-lain   sehingga 

dengan materi tambahan tersebut untuk menunjang atau memberikan wawasan 

yang lebih pada para siswanya. 

Guru sebagai pendidik dan sebagai ujungtombak dalam mentransfer 

ilmu pengetahuankepada peserta didik memegang peranan yangsangat penting 

sehingga guru harus selalu menguasai keilmuan sesaui dengan materi yang 

akan di ajarkan dengan optimal sehingga dalam menyampaikan materi tidak 

salah serta dapat terfokus. Keberhasilan guru menyajikanmateri pelajaran dan 

sejauh mana peserta didiktelah menyerap materi yang diajarkan (hasilbelajar) 

tidak lepas dari persiapan, kompetensi/penguasaan materi yang dimiliki, dan 

menggunakan metode mengajar yang tepat. Pengertianhasil belajar tidak dapat 

dipisahkan dari apa yangterjadi dalam kegiatan belajar, baik di sekolahmaupun 

di luar sekolah.Guru yang memiliki kompetensi penguasaanmateri yang tinggi 

diharapkan mampu mengajarkanseluruh materi pelajaran kepada siswasecara 

tuntas dan optimal, sehingga mencapaitujuan pembelajaran. 
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2. Mengelola Program Belajar Mengajar 

Kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran disebut sebagai 

kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi: 

a. Pengelolaan tempat belajar/ruang kelas 

b. Pengelolaan siswa 

c. Pengelolaan materi pembelajaran  

d. Pengelolaan sumber belajar. 

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola 

proses pembelajaran peserta didik selain itu kemampuan pedagogik ditujukan 

dalam membantu, membimbing, dan memimpin peserta didik di dalam proses 

belajar mengajar, tugas guru di dalam kelas  sebagian besar adalah 

membelajarkan siswa dengan menyediakan kondisi belajar yang optimal. 

Kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika guru mampu mengatur siswa 

dan sarana pengajaran, serta mengendalikannya dalam suasana yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pelajaran.Pengaturan tersebut salah 

satunya berkaitan dengan penyediaan kondisi belajar atau pengelolaan 

kelas.Pengelolaan pembelajaran dapat dimulai dengan bagaimana guru 

mengelola kelas pembelajaran.Pengelolaan kelas merupakan salah satu usaha 

yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang 

membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat 

terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. 
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Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan yang meliputi 

pengelolaan tempat belajar/ruang kelas, pengelolaan siswa, pengelolaan materi 

pembelajaran dan pengelolaan sumber belajar sudah mampu dilaksanakan 

dengan baik dan optimal hal itu dikarenakan guru menjalankan semua tugasnya 

dengan profesional dan penuh tanggung jawab guru memiliki strategi dan 

metode dalam mengoptimalkan pengelolaan program belajar mengajar yang 

ada di sekolah. Sehingga dengan demikian maka pengelolaan proses belajar 

mengajar erat kaitannya dengan manajemen pembelajaran, sedangkan 

manajemen pembelajaran diartikan sebagai proses pendayagunaan seluruh 

komponen yang saling berinteraksi (sumberdaya pengajaran) untuk mecapai 

tujuan program pembelajaran.Sebagai manajer guru berperan penting dalam 

melakukan pembelajaran, manajer dalam hal ini dapat diartikan sebagai 

seseorang yang melakukan pengelolaan pembelajaran,  dengan tujuan 

mengarahkan perubahan perilaku anak didik baik kognitif, afektif, maupun 

psikomotor, ke arah yang lebih baik karenanya tujuan pengelolaan proses agar 

terciptanya proses belajar yang kondusif sehingga mampu membawa 

perubahan perilaku peserta didik menuju ke arah kedewasaan. 

Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan 

pembelajaran, terlebih dahulu guru membuat rencana pengajaran, menyusun 

persiapan pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yaitu dengan 

memanfaatkan media-media yang sudah tersedia di lingkungan sekolah, seperti 

buku-buku pendidikan, alat-alat untuk meningkatkan kemampuan bahasa 

siswa, serta permainan anak yang bersifat edukatif sesuai dengan kebutuhan 
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anak-anak. Dalam memberikan materi pelajaran sudah sesuai dengan tujuan 

yang ada dalam kurikulum hal ini dimaksudkan sebagai acuan guru untuk 

melaksanakan pembelajaran agar lebih terarah, efektif dan efisien. 

Guru juga mengamati perkembangan siswa selama kegiatan belajar 

mengajar dengan cara memberikan bimbingan pada siswa yang mempunyai 

karakter yang berbeda dalam menyerap materi pelajaran yang disampaikan 

guru. Selain memberikan bimbingan, guru juga memberikan tugas pada siswa 

dan memberikan penilaian/evaluasi dari setiap materi yang disampaikan. 

Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa kompetensi Guru PAI di 

Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan  yang dilihat dari mengelola program belajar mengajar yang 

meluputi pengelolaan tempat belajar/ruang kelas, pengelolaan siswa, 

pengelolaan materi pembelajaran dan pengelolaan sumber belajar sudah 

mampu dilaksanakan dengan baik dan optimal. 

 

3. Mengelola Kelas 

Suatu keterampilan yang harus dimiliki seorang pendidik 

adalahpengelolaan kelas, pengelolaan kelas hal yang berbeda dengan 

pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran lebih menekankan pada 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut dalam proses 

pembelajaran. Sedangkan pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-

upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal dalam 

proses belajar (pembinaan, pengenalan terhadap siswa, penghentian prilaku 

peserta didik yang menyeleweng dari pengelolaan kelas, penyelesaian tugas 
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tepat waktu,pemberian sangsi atau hukuman), di dalam mencakup pengaturan 

peserta didik dan fasilitas. 

Pengeloaan kelas sebagai proses mengorganisasikan segala bentuk 

sumber daya yang ada di kelas untuk menciptakan proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien. Sumber daya itu diorganisasikan bagi pemecahan beragam 

masalah yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran, sekaligus 

membangun situasi kelas yang kondusif secara berkesinambungan peran guru 

adalah menciptakan, memperbaiki, dan memelihara situasi kelas yang 

cerdas.
174

 

Tugas guru meliputi (a) menciptakan kondisi yang sebaik- sebaiknya 

agar siswa dapat belajar dengan baik, merasa nyaman, mendapatkan apa yang 

diinginkan, bersedia berbagi dengan membuka diri, dan bebas dari rasa 

tertekan. (b) Menyelenggarakan proses belajar dengan baik sehingga 

mendapatkan hasil yang optimal, yakni mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Ada beberapa tahapan dalam pengelolaan kelas, yaitu: tahap pengumpulan data 

atau segala sesuatu yang akan dikelola dan relevan dengan tugas guru dalam 

kelas, perencanaan terhadap kegiatan sebagai tindak lanjut dari data yang 

terkumpul, tahap pengorganisassian data agar semua tujuan menjadi rinci dan 

jelas, pelaksanaan manajemen, pengawas terhadap jalannya program, serta 

tahap evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.
175
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Pembaharuan bidang pendidikan menuntut kompetensi guru dalam 

proses pembelajaran baik dalam metode mengajar, penguasaan kurikulum, 

mempersiapkan media pembelajaran, serta pengelolaan kelas. Keterampilan 

pengelolaan kelas adalah faktor penentu utama dalam menumbuhkan suasana 

belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memberi 

motivasisiswa sesuai dengan kemaampuan dan karakternya. Pengelolaan kelas 

merupakan proses mengorganisasikan segala sumber daya kelas bagi 

terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sumber daya itu 

diorganisasikan untuk memecahkan aneka masalah yang menjadi kendala 

dalam proses pembelajaran sekaligus membangun situasi yang kondusif secara 

terus menerus.sehingga dengan pengeloaan kelas yang baik akan 

mendukungtingkat kinerja guru tersebut dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran di kelas. 

Suatu kondisi yang optimal dapat tercapai jika guru mampu siswa dan 

sarana pengajaran serta mengedalikannya dalam suasana yang menyenangkan 

untuk mencapai tujuan pengajaran. Tugas guru disini adalah menciptakan, 

memperbaiki, dan memelihara situasi kelas yang cerdas itulah yang 

mendukung peserta didik untuk mengukur, mengembangkan, dan memelihara 

stabilitas kemampuan, bakat, minat, dan energi yang dimilikinya dalam 

menjalankan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran. 

Kaeterampilan guru dalam pengaturan tata ruang kelas yang memadai 

untuk pembelajaran dan penciptaan suasana belajar mengajar yang 

menyenangkan dapat disumpulkan memiliki kemampuan baik. Berkaitan 
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dengan pengaturan tata ruang kelas yang memadai seperti pengaturan ruang 

belajar, desain ruangan, pengaturan tempat duduk peserta didik, pengaturan 

alat-alat pengajaran, mengatur keindahan dan kebersihan, meski pembelajaran 

masih bersifat klasikal namun secara umum oleh guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI) yaitu Qur‟an Hadis, Fiqih, Akidah Ahlak dan Sejarah Kebudayaan 

Islam (SKI) di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur 

Provinsi Sumatera Selatan  mereka mempunyai andil dalam pengaturan 

sebelumnya. 

Terkait dengan pengelolaan pengaturan alokasi waktu, dari para 

gurumenyesuaikan dengan kebutuhan dan materi pelajaran yang sudah tertuang 

dalam Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran yang mereka buat dari 

kemampuan paengelolaan waktu pelaksanaanya rata-rata guru PAI di 

Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan  sudah mencakup semuannya dari rincian penggunaan waktu. 

Namun terkadang masih ada beberapa guru kurang memperhatikan pentingnya 

pemanfaatan waktu, seperti kurang disiplinnya guru dalam memulai pelajaran 

tepat waktu karena keterlambatan memasuki kelas. Sehingga mengakibatkan 

pelaksanaan alokasi penggunaan waktu dalam kegiatan belajar mengajar 

kurang maksimal dalam mencapai tujuan pengajaran. 

Dalam pengelolaan materi dilihat dari kompetensi pengelolaan materi 

dalam pengelolaan program pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana 

pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran menunjukkan kompetensi yang 

baik, dimana setiap guru telah membuat perencanaan yang berpedoman pada 
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kurikulum yang ada untuk mengelola bahan materi yang akan disampaikan, 

sehingga materi pelajaran yang tersusun memudahkan penyampaian kepada 

murid, dimengerti dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa 

dengan baik, dan terkadang para guru menggunakan variasi metode 

pengajaran. 

Dalam hal ini sehubungan penilaian terhadap guru terkait keterampilan 

guru dalam mengorganisasi peserta didik oleh guru PAI di Madrasah Aliyah 

Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  

menunjukkan kemampuan cukup baik, dari pengelolaan peserta didik untuk 

terlibat aktif di kelas, bagaimana mengatur atau menangani prilakusiswa yang 

tidak diinginkan. Namun dalam pengelompokan siswa untuk membantu siswa 

dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan dan permasalahan dalam proses 

pembelajaran, guru masih kurang maksimal dalam pelaksanaanya. 

 

4. Mengembangkan Keprofesionalan Secara Berkelanjutan 

Berdasarkan studi empiris yang penulis lakukan diketahui bahwa 

ternyata mayoritas guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik masih 

belum maksimal dalam mengembangkan profesionalismenya diluar mengajar. 

Guru masih disibukkan dengan pekerjaan administrasi apalagi untuk yang 

mengajar kelas banyak seperti di SMA atau MA dalam usahanyanya untuk 

meguasai karakteristik bahan ajar dan peserta didik diperlukan metode dan 

strategi pembelajaran, metode dan strategi belajar yang ideal tentu saja tidak 

dapat disamakan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Guru bukan 
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hanya sebagai pengjar tapi juga sebagai pendidik yang dapat melakukan 

penyesuaian bahan ajar dan peserta didik.
176

 

Selain itu pula guru masih mengukur tingkat kesejahteraan yang 

sekarang diperoleh dengan pengorbanan yang harus diberikan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung, (Desember 2016:384) yang 

melihat persepsi guru tentang konsep dan praktik profesionalisme di Bali yang 

menyebutkan bahwa para guru masih memandang bahwa ukuran utama 

meningkatnya profesionalisme guru adalah meningkatnya kesejahteraan guru 

artinya guru menganggap sudah sewajarnya pemerintah memberikan tunjangan 

sertifikasi, karena selama ini gaji guru dirasakan kurang apalagi untuk guru non 

PNS. 
177

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, jumlah guru yang mengikuti seminar 

sebagai peserta masih kurang dan belum merasakan manfaat yang besar dari 

seminar yang diikuti hal ini dikembalikan kepada tujuan yang ingin dicapai 

guru pada saat mengikuti seminar yang lebih banyak hanya sekedar 

mendapatkan sertifikat saja. Penelitian yang dilakukan guru pun sangat jarang 

dilakukan, walaupun sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, 

implementasi di lapangan dikembalikan kepada guru yang bersangkutan. 

Dalam buku Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (Kemendikbud, 2012:1) disebutkan bahwa pengembangan 

profesional berkelanjutan merupakan salah satu bentuk aktualisasi tugas guru 
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sebagai tenaga profesional sebagai dampak terbitnya Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Guru dan 

Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah tentang Standar 

Nasional Pendidikan Nomor 19 Tahun 2005. Harapannya adalah pemerintah 

mampu memfasilitasi guru untuk selalu mengembangkan keprofesiannya 

secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kompetensi yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan tuntutan masa depan yang berkaitan dengan profesi 

sebagai guru.  

Pemerintah menyadari tidak serta merta dapat menuntut guru untuk 

melakukan pengembangan profesi sehingga sebagai langkah awal pelaksanaan 

pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru, dilakukan pemetaan 

profil kinerja guru denganmenggunakan instrumen evaluasi diri pada awal 

tahun pelajaran, yang hasilnya digunakan sebagai acuan dalam merencanakan 

program yang akan dilaksanakan sepanjang tahun pelajaran. Pelaksanaan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan dilakukan terhadap guru yang telah 

maupun belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.
178

 

Walaupun guru telah tersertifikasi dapat diasumsikan sudah memiliki 

kecakapan kognitif, afektif dan unjuk kerja yang memadai, namun sebagai 

akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan 

pembangung pendidikan kekinian, maka guru dituntut untuk terus menerus 

berupaya meningkatkan kompetensinya secara dinamis.
179

Menurut Mantja 
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dalam Santyasa, menyatakan bahwa peningkatan kompetensi tersebut tidak 

hanya ditujukan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor namun yang lebih 

penting adalah kemauan diri untuk terus menerus melakukan peningkatan 

kelayakan kompetensi. Asumsi profesionalisme guru pasca sertifikasi 

seyogyanya menjadi spring board bagi guru untuk terus menerus menata 

komitmen melakukan perbaikan diri dalam rangka meningkatkan kompetensi. 

Peningkatan kompetensi atas dorongan komitmen diri diharapkan akan mampu 

meningkatkan keefektifan kinerjanya di sekolah. 

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilakukan 

mulai dari diri sendiri. Guru harus mampu memberi motivasi kepada diri 

sendiri untuk mengembangkan profesionalisme, karena guru secara teoritis 

harus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan 

mememberikan pelayanan kepada peserta didik untuk belajar secara interaktif, 

inspiratif, memotivasi, menantang dan menyenangkan apabila guru dapat 

memulai dari diri sendiri, paling tidak guru mampu untuk melakukan kegiatan 

kolektif dan berbagi pengalaman mengajar serta pengembangan yang lainnya.  

Sementara partisipasi guru dalam pendidikan dan pelatihan, masih 

mengandalkan dana dari sekolah, padahal tujuan dari pemberian tunjangan 

sertifikasi salah satunya agar guru dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan 

yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru. Sementara kegiatan 

pemagangan jumlah guru yang tahu masih terbatas dan tidak mengetahui 

bagaimana pemagangan ini dilaksanakan. Kegiatan pengembangan yang 

lainnya seperti publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif; 
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karya inovatif; presentasi pada forum ilmiah; publikasi buku teks pelajaran 

yang lolos penilaian oleh Badan Standar Pendidikan Nasional, publikasi buku 

pengayaan, publikasi buku pedoman guru, publikasi pengalaman lapangan 

pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus 

dan/ataupenghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai guru yang diberikan 

oleh pemerintah atau pemerintah daerah mayoritas responden belum 

melakukannya.  

Berdasarkan pemaparan di atas maka implementasi pengembangangan 

profesionalisme guru belum dapat dilakukan dengan baik yang disebabkan 

karena guru belum mampu menunjukkan kinerja (work performance) yang 

memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru belum sepenuhnya 

ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai. Guru sering 

menampilkan diri sebagai sosok „maha tahu‟ yang tidak mungkin salah 

sedangkan anak secara tidak sengaja  diperlakukan sebagai sosok „maha tidak 

tahu‟ yang tidak boleh salah.  

Penguasaan kompetensi memang bukan hal yang mudah dan 

memerlukan perjalanan panjang agar menjadi guru yang kompeten dan 

profesional seperti yang diinginkan oleh standar kompetensi yang diatur dalam 

Peraturan Mendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Standar 

Kualifikasi Akademik yang menyebutkan standar kompetensi guru 

dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut 
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terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi diharapkan dapat memberi 

dampak yang besar pada program pendidikan guru secara nasional.  

Menelaah kompetensi guru yang diatur dalam permendiknas tersebut 

memperlihatkan begitu banyaknya kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang guru dalam mengajar, sehingga diharapkan guru dapat 

mengembangkan kompetensi dirinya sebelum membelajarkan peserta didik 

untuk mencari, menggali dan menemukan kompetensinya. Namun, jika kita 

selami lebih dalam lagi tentang isi yang terkandung dari setiap jenis 

kompetensi, sebagaimana disampaikan oleh para ahli maupun dalam perspektif 

kebijakan pemerintah, kiranya untuk menjadi guru yang kompeten bukan 

sesuatu yang sederhana, untuk mewujudkan dan meningkatkan kompetensi 

guru diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan komprehensif.  

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab 

guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru 

untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian 

penguasaan kompetensinya. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam 

mengembangkan proses pembelajaran peserta didik. Guru di masa mendatang 

tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang paling well informed terhadap 

berbagai informasi dan pengetahuan yang sedang berkembang dan berinteraksi 

dengan manusia di jagat raya ini di masa depan, guru bukan satu-satunya orang 

yang lebih pandai di tengah-tengah peserta didiknya. Jika guru tidak 

memahami mekanisme dan pola penyebaraninformasi yang demikian cepat, ia 

akan terpuruk secara profesional. Kalau hal ini terjadi, ia akan kehilangan 
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kepercayaan baik dari peserta didik, orang tua maupun masyarakat. Untuk 

menghadapi tantangan profesionalitas tersebut, guru perlu berfikir secara 

antisipatif dan proaktif artinya, guru harus melakukan pembaruan ilmu dan 

pengetahuan yang dimilikinya secara terus menerus. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan untuk guru PAI yang 

ada di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur peraturan 

perundang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun pengembangan 

profesi berjalan dengan sistematis namun masih banyak banyak kendala yang 

harus segera di perbaiki hal itu dikarenakan selama ini pengembangan profesi 

guru PAI yang sudah bersertifikasi hanya sebatas pembuatan Karya Tulis 

Ilmiah (KTI), sedangkan bentuk-bentuk pengembangan lainnya belum 

terpikirkan oleh guru PAI jika kegiatan pengembangan diartikan sebagai 

pembuatan KTI, seharusnya untuk pengembangan profesi guru selain 

pembuatan KTI juga harus membuat karya inivatif  daari 36 guru yang ada di 

Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan , baru 2 guru yang telah mencoba membuat karya inovatif, 

berupa membuat alat peraga pembelajaran. 

Berdasakan hasil penelitian tersebut maka harus ada upaya dari 

Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi 

Sumatera Selatan  untuk meningkatkan pengembangn profesi guru, upaya 

tersebut di mulai dari guru harus selalu berusaha untuk melakukan penanaman 
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pemahaman tentang standar profesi guru oleh kepala sekolah kepada guru 

melalui pembinaan rutin, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan 

luas termasuk lewat organisasi profesi, mengembangkan etos kerja atau budaya 

kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada masyarakat, 

melalui pembinaan.  

Upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan 

kesempatan kepada guru untuk mengikuti seminar, bimtek dan lokakarya 

pengembangan profesi, dari pihak sekolah sendiri membiasakan guru untuk 

memanfaatkan teknologi infomasi baik sebagai sarana melaksanakan tugas-

tugas administrasi maupun tugas-tugas mengajar. Upaya yang dilakukan oleh 

pihak sekolah adalah guru diberi kesempatan untuk melakukan study banding 

dengan sekolah sejenis yang lebih maju, diberi kesempatan untuk mengikuti 

kuliah lanjutan, maupun kuliah penyesuaian pendidikan, dan diberi kesempatan 

untuk mengikuti berbagai pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi guru.  

Pemahaman tentang standar profesi guru perlu ditanamkan kepada 

seluruh guru, karena guru memiliki kedudukan guru sebagai pendidik dan 

pembimbing tidak bisa dilepaskan dari guru sebagai pribadi. Hal ini seperti 

dikemukakan oleh Sukmadinata bahwa kepribadian guru sangat mempengaruhi 

peranannya sebagai pendidik dan pembimbing. Guru mendidik dan 

membimbing para siswa tidak hanya dengan bahan yang ia sampaikan atau 

dengan metode-metode penyampaian yang digunakannya, tetapi dengan 

seluruh kepribadiannya. Mendidik dan membimbing tidak hanya terjadi dalam 
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interaksi formal, tetapi juga interaksi informal, tidak hanya diajarkan tetapi 

juga ditularkan. Pribadi guru merupakan satu kesatuan antara sifat-sifat 

pribadinya, dan peranannya sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing.
180

 

Upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan 

kesempatan kepada guru untuk mengikuti seminar, bimtek dan lokakarya 

pengembangan profesi, dari pihak sekolah sendiri membiasakan guru untuk 

memanfaatkan teknologi infomasi baik sebagai sarana melaksanakan tugas-

tugas administrasi maupun tugas-tugas mengajar. Upaya yang dilakukan oleh 

pihak sekolah adalah guru diberi kesempatan untuk melakukan study banding 

dengan sekolah sejenis yang lebih maju, diberi kesempatan untuk mengikuti 

kuliah lanjutan, maupun kuliah penyesuaian pendidikan, dan diberi kesempatan 

untuk mengikuti berbagai pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi guru. 

 

5. Menggunakan Media Pembelajaran/Teknologi 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

mendorongupaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi 

dalam proses belajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat 

yang dapat disediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa 

alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru 

sekurangkurangnya dapat menggunakan alat yang murah dan efisien, meskipun 

sederhana dan bersahaja tetapi merupakan keharusan dalam upaya mencapai 
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tujuan pengajaran yang diharapkan. Disamping mampu menggunakan alat-alat 

yang tersedia, guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan 

membuat media pembelajaran yang akan digunakannya apabila media tersebut 

belum tersedia.
181

 

Sehingga dengan menggunakan media pendidikan yang dipersiapkan 

dengan baik, berarti guru agama telah membantu peserta didiknya 

mengaktifkan unsur-unsur psikologis yang ada dalam diri mereka seperti 

pengamatan, daya ingatan, minat, perhatian, berfikir, fantasi, emosi dan 

perkembangan kepribadian mereka. Sikap jiwa mereka yang tenang dengan 

minat belajar yang besar ini sangat potensial sekali ditumbuhkembangkan 

sebagai dasar materi keimanan, ibadah, muamalah, sikap sosial, pembentukan 

ahlakul karimah dan sebagainya. Pesan-pesan pendidikan agama yang dibantu 

denganmedia pendidikan agama dapat membangkitkan motivasi kegairahan. 

Namun yang menjadi sorotan adalah bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan 

pendidikan agama Islam tersebut. Dalam hal ini sejauh mana kreatifitas dan 

inovasi-inovasi yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mewujudkan apa yang dinamakan transfer of knowledge. 

Kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan serta perubahan sikap masyarakat 

membawa pengaruh yang besar dalam bidang pendidikan hal ini mendorong 

setiap lembaga pendidikan untuk mengembangkan lembaganya lebih maju 
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dengan memanfaatkan teknologi modern dan kemajuan ilmu pengetahuan 

sebagai media pengajaran.
182

 

Secara umum dapat dimengerti bahwa media pembelajaran adalah sarana 

seperti buku, film, video, kaset, slide dan sebagainya yang diterapkan dalam 

proses pendidikan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat 

sedemikian rupa yang memungkinkan proses belajar mengajar (PBM) terjadi 

sehingga tujuan bisa tercapai secara optimal media ada kalanya yang siap pakai 

(Mediaby Imation) yang sudah terjadi disekitar atau juga biasa secara 

komersial dan terdapat di pasaran bebas, tinggal memilih dan memanfaatkan, 

dan ada kalanya yang harus dirancang dan dikembangkan sendiri (Media by 

Design). 

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yangsemakin 

modern, begitupun dengan Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten 

OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  tidak pernah ketinggalan untukselalu 

menuju perubahan yang lebih baik. Menciptakan media pembelajaranterbaik 

guna menunjang kemajuan siswa layaknya menjadi perjuangan guru yang tidak 

pernah usai. Penggunaan media pembelajaran oleh guru akan membawa 

dampak positif bagi prestasi peserta didik Madrasah Aliyah Nurul Huda 

Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan , prestasi peserta 

didik tersebut akan menambah semangat yang gigihbagi guru khususnya guru 

pelajaran PAI mulai dari guru Qur‟an Hadis, Fiqih, Akidah Ahlak dan Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) untuk selalumelakukan inovasi sehingga pelaksanaan 
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pembelajaran PAI sesuai dengan ketentuankurikulumyang sudah ditetepakan 

dan dapat terwujud dengan sempurna. 

Setelah mengetahui berbagai proses dalam penggunaan 

mediapembelajaran, menurut hemat penulis bahwa penggunaan seluruh alat 

bantuatau program yang digunakan dalam pengembangan media belajar 

ternyataimplikasinya terhadap proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah 

Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  

sangatlah efektifdan efisien, dari penggunaan media belajar sebelumnya secara 

konvensionalyang hanya menggunakan media buku acuan dan beberapa arahan 

materi dariguru, kini penggunaan program baru telah memberikan stimulan 

yang baikbagi perkembangan belajar siswa. Misalnya dalam materi Fiqh tidak 

denganpembelajaran yang konvensional dalam arti misalkan pada bab shalat 

tidakhanya menggunakan gambar mati saja, akan tetapi sudah 

dikembangkandengan menggunakan gambar hidup yang didesain sedemikian 

rupa olehguru Fiqih dengan ini, maka siswa menjadi lebihterbantu dalam 

memahami materi. Imajinasi siswa juga berkembang denganadanya 

penampilan visualisasi materi lewat film-film yang di tayangkan melalui 

proyektor LCD oleh semua guru PAI sehingga materiyang diajarkan benar-

benar bisa dipahami dalam pikiran peserta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dapat diketahui bahwa 

guru sudah dengan sangat baik dalam penggunaan media 

pembelajaran/teknologi mulai dari slide, buku, tipe-recorder, kaset, laptop, film 

dan LCD semua di gunakan dengan baik dan sistematis sesuai dengan materi 
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yang akan disampaikan. Guru PAI juga sangat pandai dalam memilih media 

pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan sangat efektif, efesien dan 

menyenangkan karena seorang guru profesional tidak hanya dituntut untuk 

menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswanya, akan 

tetapi juga harus mampu memilih media yang tepat dan mampu 

mendayagunakan media tersebut sesuai dengan karakteristik materi ajar. 

Hasil penelitian di atas yang dilakukan di Madrasah Aliyah Nurul Huda 

Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  didapatkan hasil 

bahwa kompetensi profesional guru PAI sudah sudah dilaksanakan dengan 

optimal. Hal ini membuktikan bahwa kompetensi profesional guru PAI di 

Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera 

Selatan  sudah baik. Dalam kompetensi profesional guru, guru dituntut untuk 

memiliki penguasaan materi yang diajarkan, mampu mengelola kelas, mampu 

mengelola program belajar sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mampu 

menggunakan media atau sumber teknologi yang ada, guru juga harus mampu 

menilai siswa untuk mengetahui apakah siswa sudah mampu menguasai materi 

yang telah diajarkan. 

Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Oemar 

Hamalik, bahwa guru bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pendidikan di 

sekolah dalam arti memberikan bimbingan dan pengajaran kepada para siswa dan 
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setiap guru harus memiliki kompetensi yang relevan dengan tanggung jawabnya 

tersebut.
183

 Serta sesuai dengan teori Djamarah yang menjelaskan bahwa:  

Sebagai seorang fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas 

yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. 

Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang 

pengap, meja kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang 

tersedia, menyebabkan anak didik malas belajar. Oleh karena itu menjadi 

tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas, sehingga akan tercipta 

lingkungan belajar yang menyenangkan anak didik. 
184

 

 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru PAI di 

Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera 

Selatan dengan didukung fasilitas belajar yang memadai berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, hal mendorong siswa untuk lebih 

rajin dan giat dalam kegiatan pembelajaran kompetensi dasar menggunakan 

peralatan kantor sehingga hasil belajar siswa yang diharapkan semakin baik dan 

mendapatkan hasil yang optimal, dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa bisa dilakukan dengan cara meningkatkan 

kompetensi professional guru dan fasilitas belajar yang lebih baik lagi. 

Berdasarkan hasi penelitian secara keseluruhan baik secara observasi dan 

wawancara diketahui bahwa dari ke-4 (empat) guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) guru mata pelajaran yang sangat menonjol dalam berbagai kegiatan adalah 

guru Akidah Ahlaq hal itu dapat dilihat dari beberap hal antara lain: 

1. Guru Akidah Ahlaq memiliki kemampuan penguasaan materi yang cukup baik 

hal itu dinyatakan dengan penyampaian materi secara lancar, sistematis dan 

                                                           
183

 Hamalik, Oemar. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekat Kompetens.(Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), h.40 
184

 Djamarah, Syaiful Bahri. Strategi belajar mengajar. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

h.46 
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konstruktif sehingga pembelajaran lebih terarah dan tersetruktur selain itu 

guru Akidah Ahlaq juga menggunakan metode diskusi, kelompok dan debat 

aktif dengan tujuan agar kegiatan pembelajaran lebih variatif dan 

menyenangkan 

2. Guru Akidah Ahlaq mampu melakukan pengelolaan program belajar mengajar 

secara cepat dan tepat yang meliputi pengelolaan tempat belajar/ruang kelas, 

pengelolaan siswa, pengelolaan materi pembelajaran dan pengelolaan sumber 

belajar sudah mampu dilaksanakan dengan baik dan optimal 

3. Guru Akidah Ahlaq mampu melakukan pengelolaan kelas sesuai dengan 

keinginan dari peserta didik sehingga peserta didik tidak jenuh dan semangat 

dalam mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran di kelas 

4. Guru Akidah Ahlaq sudah melakukan pengembangan profesi secara 

berkelanjutnya hal itu dikarenakan guru Akidah Ahlaq sudah mendapatkan 

sertifikasi pendidikan selain itu guru Akidah Ahlaq juga rutin dalam 

pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan karya inovatif berupa membuat alat 

peraga pembelajaran 

5. Guru Akidah Ahlaq selalu menggunakan media pembelajaran dalam setiap 

kegiatan pembelajaran mulai dari slide, buku, tipe-recorder, kaset, laptop, film 

dan LCD semua di gunakan dengan baik dan sistematis sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan hal itu dilakukan dikarenakan agar kegiatan 

pembelajaran berjalan efektif, efesien dan menyenangkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Madrasah Aliyah 

Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  

mengenaikompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU 

Timur Provinsi Sumatera Selatan  maka dapat diberikan kesimpulanbahwa semua 

kompetensi profesional sudah mampu di jalankan dengan optimal walaupun 

masih perlu adanya peningkatan di semua indikator, dari kelima indikator 

kompetensi profesional kompetensi yang berhasil di jalankan dengan baik dan 

maksimal adalah penggunaan media pembelajaran/teknologi hasil penelitian 

menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Aliyah 

Nurul Huda Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan  sudah 

dengan sangat baik dalam penggunaan media pembelajaran/teknologi mulai dari 

slide, buku, tipe-recorder, kaset, laptop, film dan LCD proyektor semua di 

gunakan dengan baik dan sistematis sesuai dengan materi yang akan disampaikan.  

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) juga sangat baik dalam memilih 

media pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan sangat efektif, efesien dan 

menyenangkan karena seorang guru profesional tidak hanya dituntut untuk 

menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswanya, akan 

tetapi juga harus mampu memilih media yang tepat dan mampu mendayagunakan 

media tersebut sesuai dengan karakteristik materi ajar. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberi rekomendasi  

sebagai berikut: 

1. Guru hendaknya lenbih meningkatkan profesionalitasnya dari berbahai 

upaya yang diselenggarakan untuk mengembangkan profesionalitas dan 

pembentukan sistem yang dapat menunjang peningkatan profesionalitas 

guru sebagai tenaga pendidik yang profesional 

2. Sebaiknya di sekolah dilakukan pembinaan secara kontinyu dan 

bekelanjutan tentang pelaksanaan pengembangan profesi, dan dibentuk team 

untuk memonitor kegiatan pengembangan profesi serta guru berani mencoba 

melakukan kegiatan pengembangan, baik berupa pengembangan diri, 

publikasi ilmiah, maupun karya inovatif 

3. Untuk menanggulangi penurunan pada kinerja dan produktifitas guru maka 

kepala madrasah harus mengadakan secara rutin pertemuan dengan guru-

guru dan berbagai pihak untuk pencapaian tujuan madrasah 

4. Guru Agama Islam (PAI) hendaknya dapat selalu meningkatkan kompetensi 

profesional yang dimiliki sesuai kebutuhan siswa demi lancarnya kegiatan 

belajar mengajar dan keberhasilan proses belajar anak didik. 


