
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan belajar mengajar adalah inti dari pelaksanaan kurikulum. Mutu  

kegiatan belajar mengajar sangat mempengaruhi baik buruknya mutu 

pendidikan. Apabila mutu pendidikannya bagus maka dapat diprediksikan 

bahwa mutu kegiatan belajar mengajarnya juga akan bagus, begitu juga 

sebaliknya. 

Guru secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang memberikan 

ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru merupakan orang yang pertama 

mencerdaskan manusia, orang yang memberi bekal pengetahuan, pengalaman, 

dan menanamkan nilai- nilai budaya dan agama terhadap peserta didik.  

Guru mempunyai peran yang penting dalam mendidik siswa, yaitu 

sebagai salah satu indikator keberhasilan pendidikan di sekolah. Sistem 

pendidikan yang baik akan menempatkan guru sebagai kurikulum  berjalan, 

selain guru bertugas untuk menyampaikan materi, guru juga harus berusaha 

untuk bisa menjadi sumber inspirasi dan kurikulum tersembunyi yang 

senantiasa memberikan terobosan-terobosan baru dalam mendidik. Keberadaan  

guru sangat diperlukan masyarakat. Mereka tidak meragukan lagi akan urgensi 

guru bagi anak-anak didik dan mereka yakin sepenuhnya bahwa hanya dengan 

gurulah anak-anak mereka akan tumbuh berkembang, terdidik, pintar dan 

berkepribadian baik. Dengan demikian, guru harus mampu menjaga 
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kepercayaan  masyarakat yang diberikan kepadanya. Karena  dengan itulah 

guru diposisikan sebagai sosok yang disebut-sebut sebagai guru profesional. 

Zakiyah Darajat, dkk (dalam Syaiful Sagala, 2009: 21 ) menyebutkan 

tidak sembarangan orang dapat melakukan tugas guru. Tetapi hanya orang-

orang tertentu yang memenuhi persyaratan yang dipandang mampu, yakni:             

(1) bertaqwa kepada Allah SWT. Dalam hal ini mudah difahami bahwa guru 

yang tidak bertaqwa akan sulit atau tidak mungkin bisa mendidik peserta 

didiknya menjadi orang yang bertaqwa kepada Allah SWT; (2) berilmu. Guru 

yang dangkal penguasaan ilmunya, akan mengalami kesulitan dalam 

berinteraksi dengan para peserta didiknya, apalagi untuk masa kini dan yang 

akan datang; (3) berkelakuan baik. Mengingat tugas guru antara lain untuk 

mengembangkan akhlak mulia, maka sudah barang tentu dia harus bisa 

memberikan contoh akhlak mulia terlebih dahulu kepada anak didiknya. Di 

antara akhlak mulia yang  harus dicerminkan dalam kehidupannya adalah sikap 

bersabar menghadapi suatu persoalan, disiplin dalam menunaikan tugas, jujur 

dalam menyelesaikan pekerjaan, bersikap adil kepada semua orang, tidak pilih 

kasih, mampu menjalin kerjasama dengan orang lain, gembira memberikan 

pertolongan kepada orang lain, menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi, 

dan lain-lain; (4) sehat jasmani. Kesehatan fisik  atau jasmani sangat 

diperlukan karena membantu kelancaran guru dalam mengabdikan diri untuk 

mengajar, mendidik, dan memberikan bimbingan kepada para peserta didik.  

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan 

pendidikan, karena Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang 
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berpotensi untuk mendidik dan dididik. Sebagaimana firman Allah SWT. 

dalam surat Ali Imran ayat 79 : 

$ tΒ tβ%x. @�t± u;Ï9 β r& çµuŠ Ï?÷σ ãƒ ª!$# |=≈ tGÅ3 ø9 $# zΝõ3 ßsø9 $#uρ nο§θ ç7–Ψ9 $#uρ §ΝèO tΑθ à)tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 (#θ çΡθ ä. 

#YŠ$t6Ïã ’Ík< ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Å3≈ s9uρ (#θ çΡθä. z↵ÍhŠ ÏΨ≈−/ u‘ $yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθ ßϑ Ïk=yè è? |=≈tGÅ3 ø9 $# $ yϑÎ/ uρ 

óΟçFΖä. tβθ ß™â‘ ô‰s? ∩∠∪    

Artinya: Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya    
Al Kitab, hikmah dan kenabian lalu dia berkata kepada manusia: “Hendaklah 
kalian menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.” Akan 
tetapi (dia berkata): “Hendaklah kalian menjadi orang- orang rabbani (orang 
yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah SWT.). Karena kalian selalu 
mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. 
 

Lemahnya kualitas guru dapat  menyebabkan kegagalan pendidikan. 

Padahal salah satu syarat mutlak untuk  keberhasilan pendidikan adalah adanya 

guru yang baik. Guru di abad ke-21 berkewajiban memiliki sifat yang 

diantaranya seperti: sebagai manusia modern yang dapat berfikir rasional, 

dinamis, kreatif, inovatif, berorientasi pada produktifitas, bekerja secara 

professional, berwawasan luas, berfikir jauh ke depan, menghargai waktu, 

berkepribadian yang tangguh serta berakhlak mulia. 

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan oleh guru, maka guru harus memiliki dan menguasai 

perencanaan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan yang 

direncanakan dan melakukan penilaian terhadap hasil dari proses belajar 

mengajar. Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pengajaran. 

Sebab secanggih apapun suatu kurikulum dan sehebat apapun system 
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pendidikan, tanpa kualitas guru yang baik, maka semua itu tidak akan 

membuahkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu,  guru diharapkan memiliki 

kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara 

efektif dan efisien. 

Roestiyah N.K. (dalam Syaiful Sagala, 2009: 12) menginventarisir tugas 

guru dalam garis besar, yakni (1) mewariskan kebudayaan dalam bentuk 

kecakapan, kepandaian dan pengalaman empirik kepada anak didik;                  

(2) membentuk kepribadian anak didik sesuai dengan nilai dasar negara;                

(3) mengantarkan anak didik menjadi warganegara yang baik;                               

(4) mengarahkan dan membimbing anak sehingga memiliki kedewasaan dalam 

berbicara, bertindak dan bersikap; (5) menfungsikan diri sebagai penghubung 

antara sekolah dan masyarakat sekitar, baik sekolah negeri maupun swasta;  

(6) harus mampu mengawal dan menegakkan disiplin baik untuk dirinya 

maupun untuk muridnya dan orang lain; (7) menfungsikan diri sebagai 

administrator dan sekaligus manager yang disenangi; (8) melakukan tugasnya 

dengan sempurna sebagai amanat profesi; (9) guru diberi tanggung jawab 

paling besar dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kurikulum serta evaluasi 

keberhasilannya; (10) membimbing anak didik untuk belajar memahami dan 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi; dan (11) guru harus dapat 

merangsang anak didik untuk memiliki semangat yang tinggi dan gairah yang 

kuat dalam membentuk kelompok studi, mengembangkan kegiatan 

ekstrakurikuler dalam rangka memperkaya pengalaman. Dari penegasan 

Roestiyah N.K tersebut dapat ditegaskan bahwa guru bertanggung jawab 
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mencari cara untuk mencerdaskan kehidupan anak didik dalam arti sempit dan 

bangsa dalam arti luas. 

Guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas  

mengajarnya dengan baik. Dalam proses kegiatan belajar mengajar diperlukan 

keterampilan- keterampilan yang dibutuhkan demi kelancaran proses belajar 

mengajar yang efektif dan efisien. Keterampilan guru dalam proses belajar 

mengajar antara lain: (1) keterampilan membuka dan menutup pelajaran,                

(2) keterampilan menjelaskan, (3) keterampilan bertanya, (4) keterampilan 

memberi penguatan, (5) keterampilan menggunakan media pembelajaran,         

(6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan 

mengelola kelas, (8) keterampilan mengadakan variasi, dan (9) keterampilan 

mengajar perorangan dan kelompok kecil (Syaefudin Saud, 2009: 75). 

Guru profesional tidak akan merasa lelah dan tidak mungkin 

mengembangkan sifat iri hati, munafik, suka menggunjing, menyuap, malas, 

marah- marah dan berlaku kasar terhadap orang lain, apalagi anak terhadap 

anak didiknya. Guru sebagai pendidik dan murid sebagai anak didik dapat saja 

dipisahkan kedudukannya, tetapi mereka tidak dapat dipisahkan dalam 

mengembangkan diri murid dalam mencapai cita- citanya. Disinilah 

kemanfaatan guru bagi orang lain atau anak didiknya benar- benar dituntut.  

Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional, yakni 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, 

dibutuhkan guru yang professional dan mempunyai kompetensi untuk 

memenuhi tuntutan perkembangan dunia pendidikan yang semakin maju, 
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sehingga mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun 

internasional (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 35). 

Guru yang profesional mempunyai tiga tugas pokok yang meliputi  

mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan  

mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan  

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti   

mengembangkan ketrampilan- ketrampilan pada siswa (Usman, 1990: 4). 

Kemudian di dalam PP. No. 19 tahun 2005, pasal 28 (ayat 3) 

menyebutkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah serta pendidikan usia dini, meliputi: 1) Kompetensi 

Pedagogik; 2) Kompetensi Kepribadian; 3) Kompetensi Profesional; dan             

4) Kompetensi Sosial. Disyaratkan juga bahwa menjadi guru harus sehat 

jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional (Sagala, 2009 : 31). 

Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi guru yang terpenting. Bila 

kompetensi ini tidak ada pada diri seorang guru, maka dia tidak akan 

berkompeten dalam melakukan tugasnya dan hasilnya pun tidak akan optimal. 

Seseorang  yang menduduki suatu jabatan tertentu, seharusnya mempunyai 

ilmu atau keahlian (kompetensi) yang sesuai dengan kebutuhan jabatan 

tersebut. Hal ini sejalan dengan pesan kompetensi itu sendiri yang menuntut 

adanya profesionalitas dan kecakapan diri. Namun bila seseorang tidak 

mempunyai kompetensi di bidangnya (pendidikan), maka tunggulah saat- saat 
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kehancurannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dari Abu Hurairah RA., 

Rasul bersabda: 

 ِإَذ ُو�َِّ� اْ�َ�ْ�ُ� َ��ْ�َِ�ِ� ا����َ�َ�

Artinya: Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka 
tunggulah saat-saat kehancurannya (H.R. Al Bukhori). (Suyuthi, 2006: 60) 
 

Seorang guru Pendidikan Agama Islam harus mempunyai nilai lebih 

dibandingkan dengan guru-guru lainnya, karena guru Pendidikan Agama Islam 

disamping melaksanakan tugas keagamaan, dia juga melaksanakan tugas 

pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik, dia membantu pembentukan 

kepribadian, pembinaan akhlak, menumbuhkan dan mengembangkan keimanan 

serta ketaqwaan para siswa. Dengan tugas yang cukup berat tersebut, guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dituntut untuk memilki ketrampilan 

profesional dalam menjalankan tugas pembelajaran. 

SD Islam  Al Fattah adalah suatu lembaga pendidikan yang terus 

berusaha untuk mencetak generasi Islam yang berprestasi secara optimal dan 

berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan visi misinya yaitu “Berakidah 

Islamiyah, Berpengetahuan Ilmiyah dan Berakhlakul Karimah”.  Selain itu, SD 

Islam Al Fattah diharapkan mampu  mengembangkan dakwah Islam di 

masyarakat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang 

menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Oleh karena itu sangat diperlukan 

adanya guru yang profesional dan  berkompeten untuk mewujudkan harapan 

tersebut. Karena guru merupakan kunci  keberhasilan suatu lembaga 

pendidikan. Baik buruknya perilaku atau cara mengajar guru akan sangat 

mempengaruhi citra lembaga pendidikan. Akan tetapi kita masih sering 
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mendapati guru - guru di berbagai sekolah di Indonesia ini yang kurang 

profesional, sehingga hasil dari kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi 

kurang maksimal dan jauh dari apa yang kita harapkan. 

Sejak awal berdirinya, yaitu pada 15 Juli 2004 SD Islam Al Fattah telah 

meraih beberapa prestasi di beberapa bidang, diantaranya adalah bidang 

agama. Dan untuk mencetak generasi yang berprestasi dan berakhlakul 

karimah, SD Islam Al Fattah menerapkan materi unggulan bagi semua 

siswanya, antara lain; tahfidz, pengetahuan bahasa Arab dan bahasa Inggris. 

Selain itu SD Islam Al Fattah juga menargetkan siswa yang lulus bisa 

menghafal Asmaul Husna, Hadits Arba’in Annawawiyah serta menghafal 

beberapa juz dalam Al-Qur’an. Salah satu faktor yang mendorong berhasilnya 

visi misi dan tujuan pendidikan SD Islam ini adalah adanya guru- guru yang 

berkompeten dalam segala bidang, terutama dalam bidang Pendidikan Agama 

Islam. 

Melihat uraian latar belakang di atas, mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian tentang Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam. 

Adapun judul skripsi yang penulis ambil adalah “Kompetensi Guru 

Pendidikan Agama Islam SD Islam Al Fattah Surakarta Tahun Ajaran 

2010 - 2011.” 

B. Penegasan Istilah 

Agar pembaca dapat mengetahui maksud dan tujuan penulisan skripsi ini 

dengan benar sesuai yang penulis maksudkan dan untuk menghindari 
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kesalahfahaman, maka penulis akan mengungkapkan beberapa penegasan 

istilah antara lain sebagai berikut: 

1. Kompetensi Guru 

Kompetensi guru mempunyai banyak makna, Broke and Stone 

(1995) mengemukakan kompetensi guru sebagai………descriptive of 

qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely 

meaningful……….gambaran kualitatif  tentang hakikat perilaku guru yang 

penuh arti. Sementara Charles (1994) mengemukakan bahwa: competency 

as rational performance which satisfactorily meets the objective for a 

desired condition (kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan). Sedangkan dalam UU  RI  Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa: Kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan 

(Mulyasa, 2007 : 25). 

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab 

untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual 

maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah (Mulyasa, 2007 : 21). 

Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah 

kemampuan guru sebagai tenaga professional. Kemampuan professional 

diantaranya adalah menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan 

pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program 
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pengajaran, menilai hasil dari proses belajar mengajar yang telah 

dilaksanakan dengan baik. 

2. Pendidikan Agama Islam 

           Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pendidikan adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, 

perbuatan atau cara mendidik (2005: 263). 

Agama Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad 

SAW, berpedoman pada kitab  suci Al Qur’an yang diturunkan ke dunia 

melalui wahyu Allah SWT (2005: 444). 

Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Agama Islam 

adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang melalui pengajaran 

agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan berpedoman pada 

kiab suci Al Qur’an. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan masalah  judul ini adalah 

usaha mempelajari dan menyelidiki kompetensi guru PAI SD Islam Al 

Fattah Surakarta dalam mengajarkan ilmu agama yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad SAW kepada peserta didik.   

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini dimaksudkan agar penelitian tidak melebar 

permasalahannya, sehingga hasilnya mudah difahami. Berdasarkan uraian latar 

belakang masalah di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana 
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kompetensi guru Pendidikan Agama Islam SD Islam Al Fattah  Surakarta  

Tahun Ajaran 2010-2011? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Semua kegiatan pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak 

dicapai. Karena kegiatan yang tidak mempunyai tujuan  akan tidak terarah 

dan sia-sia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kompetensi guru Pendidikan Agama Islam SD Islam Al Fattah Surakarta 

Tahun Ajaran 2010-2011. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian 

terutama dalam bidang pendidikan dan keguruan. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap pelaksanaan pendidikan khususnya pendidikan agama 

Islam. 

b. Manfaat Praktis  

1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengajar dalam rangka pembinaan belajar siswa dan 

peningkatan proses pembelajaran siswa. 
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2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah masukan bagi 

lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan program atau 

proses belajar mengajar. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan literature 

penelitian akan datang yang sejenis. 

E. Kajian Pustaka 

 Pada dasarnya penelitian tidak beranjak dari nol secara murni, akan tetapi 

umumnya telah ada acuan yang mendasari atau penelitian yang sejenis. 

Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian semacam ini juga pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya : 

1. Faiz Burhanudin (UMS, 2006) skripsi dengan judul Kompetensi Guru 

Bidang Studi Pendidikan Agama Islam SMA Muhammadiyah Kudus Tahun 

2005, yang menyimpulkan bahwa kompetensi yang cukup tinggi pada guru 

bidang studi pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah Kudus 

memberikan pengaruh yang berarti terhadap kelancaran pelaksanaan 

pendidikan agama Islam. Dengan kemampuan profesi yang cukup tinggi, 

para guru bidang studi agama Islam dapat melaksanakan tugas secara 

optimal.  

2. Hasim Seumaeng (UMS, 2008) skripsi yang berjudul Peran Guru Sebagai 

Fasilitator Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Bidang Studi Agama Islam 

Bagi Siswa Kelas II Ibtidaiyah Song Sem Sath School di To’ Bandar 

Pattani Thailand Selatan Pada Tahun 2006-2007, yang menyimpulkan 

bahwa guru bidang studi Pendidikan Agama Islam di Ibtidaiyah Song Sem 
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Sath School di To’ Bandar Pattani Thailand Selatan belum sepenuhnya 

melaksanakan perannya sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar 

mengajar, hal ini ditunjukkan dengan kurang maksimalnya guru dalam 

memberdayakan sumber belajar dan kurang membantu terjadinya 

pengalaman belajar. 

3. Sri Sulastri (UMS,2007) skripsi dengan judul Sikap Guru dalam mengajar 

dan Minat Belajar Siswa (Studi Kasus di MAN I Salatiga Kelas 2 Tahun 

Ajaran 2006-2007) yang menyimpulkan bahwa guru MAN I Salatiga 

dalam mengajar sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari cara guru 

dalam mengajar walaupun masih ada yang kurang optimal, akan tetapi 

proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan baik. 

4. Mohammad Uzair Usman (Rosda Karya, 2001) dalam bukunya Menjadi 

Guru Profesional menjelaskan bahwa guru adalah figure sentral dalam 

dunia pendidikan, khususnya saat terjalinnya proses interaksi belajar 

mengajar. Oleh karena itu seorang guru harus memiliki karakteristik 

kepribadian yang ideal sesuai dengan persyaratan yang bersifat psikologis 

dan pedagogis. 

       Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian - penelitian di atas dapat 

dilihat dari segi objek penelitian, yaitu kompetensi personal guru. Adapun 

perbedaannya antara lain: kompetensi yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dan tempat 

berlangsungnya penelitian ini adalah di SD Islam Al Fattah. Karena 
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masalah dalam penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, maka 

penelitian ini memenuhi syarat kebaruan dan layak untuk diteliti. 

Adapun yang penulis jadikan acuan dalam penelitian ini adalah 

Standar Kompetensi Guru yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat 

Tenaga Kependidikan Jakarta Tahun 2003, yang mengeluarkan tujuh 

kompenen kompetensi sebagai standar kompetensi guru, yaitu kompetensi 

penyusunan rencana pembelajaran, kompetensi pelaksanaan interaksi 

belajar mengajar, kompetensi penilaian prestasi belajar peserta didik, 

kompetensi pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar 

peserta didik, kompetensi pemahaman wawasan kependidikan, kompetensi 

penguasaan bahan kajian akademik dan kompetensi pengembangan 

profesi. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan 

menggambarkan secara sistematik dan akurat tentang fakta dan karakteristik 

mengenai populasi dan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian yang 

dianalisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan 

menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk 

difahami dan disimpulkan. 
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2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber yang memberikan data langsung dari 

tangan pertama (Nasution, 1996: 143). Data primer ini berupa hasil 

wawancara dengan kepala sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam di 

SD Islam AL Fattah Surakarta yang berjumlah delapan orang. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain 

(Nasution, 1996: 143). Data Sekunder dalam penelitian ini berupa 

dokumentasi-dokumentasi sekolah dan hasil pengamatan lapangan 

(lingkungan dan sarana prasarana sekolah). Data Sekunder ini diperoleh 

dari karyawan dan  staf  SD Islam Al Fattah Surakarta.  

3. Metode Penentuan Subyek 

Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek dalam penelitian (Arikunto, 2006 

: 130). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah guru 

Pendidikan Agama Islam di SD Islam Al Fattah Surakarta Tahun Ajaran 

2010-2011 yang berjumlah 8 orang. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode untuk 

pengumpulan data,  yaitu: 
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a)  Metode Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap 

keadaan atau perilaku objek sasaran (Abdurrahmat Fathoni, 2006 : 104). 

Dalam peneliti ini penulis akan langsung datang ke lokasi penelitian 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan menyiapkan terlebih 

dahulu daftar pertanyaan. Metode Observasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai letak geografis, latar belakang berdirinya 

SD Islam Al Fatah Surakarta, keadaan guru Pendidikan Agama Islam 

dalam mengajar, daftar siswa dan nilai prestasi siswa pada mata pelajaran 

PAI.  

b)  Metode Interview atau Wawancara 

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(Suharsimi Arikunto, 2006 : 155). Dalam hal ini penulis akan 

menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu pewawancara 

bebas menanyakan apa saja yang dibutuhkan dengan membuat pedoman 

yang merupakan garis besar tentang hal yang akan ditanyakan (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 156). Agar wawancara terarah sesuai dengan yang 

direncanakan, maka penulis menggunakan daftar pertanyaan yang sudah 

disiapkan (Interview guide). 

Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam 

tentang kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dan untuk 
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memperoleh data tentang gambaran dan informasi lain yang dirasa dapat 

menambah informasi yang dibutuhkan. Adapun yang akan penulis 

jadikan informan adalah siswa, karyawan, guru dan kepala sekolah. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari 

data mengenai variable atau hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku-

buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 158).  

Metode ini akan penulis gunakan untuk mencari data tertulis tentang 

SD Islam Al Fattah Surakarta, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi 

dan susunan pengurus SD Islam Al Fattah Surakarta, kompetensi guru 

Pendidikan Agama Islam, kurikulum dan rapor hasil prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan (Masri Singarimbun,1989: 

263). Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan penelitian 

non-statistik, yaitu hanya menganalisis data yang sama sekali tidak 

berhubungan dengan angka-angka atau nilai-nilai yang dapat dihitung. 

Sehingga pengujian data dengan digambarkan dengan kata- kata menurut 

kategorinya untuk mencapai kesimpulan data yang lebih bersifat deskriptif.  
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Adapun langkah- langkah  yang digunakan adalah mengumpulkan data, 

mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Pertama, setelah 

pengumpulan data selesai, lalu mereduksinya dengan menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

sehingga menjadi terpilah-pilah. Kedua, data yang telah direduksi kemudian 

disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, menarik kesimpulan dari data yang 

telah disajikan pada tahap kedua. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dalam pembahasan skripsi maka penulis 

menggunakan sistematika sebagai berikut : 

BAB I: Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka,  metode penelitian,  serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II: Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, yang berisi tentang 

pengertian guru, syarat menjadi guru profesional, tugas, tanggung jawab, peran 

guru, dan komponen kompetensi guru. 

BAB III: Gambaran Umum dan Kompetensi Guru Pendidikan Agama 

Islam SD Islam Al Fattah Surakarta, yang berisi tentang  a) gambaran umum 

SD Islam Al Fattah Surakarta antara lain ditinjau dari letak geografis, sejarah 

singkat berdiri, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, susunan pengurus, 

kurikulum, dan keadaan guru dan siswa; b) kompetensi guru Pendidikan 

Agama Islam SD Islam Al Fattah Surakarta dalam pengelolaan pembelajaran, 
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pengembangan potensi, penguasaan akademik, sikap guru dalam 

menyampaikan materi serta metode pengajaran yang dipakai oleh guru.  

BAB IV: Analisis, yang berisi tentang keseluruhan data hasil penelitian 

yang berhubungan dengan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam SD Islam 

Al Fattah Surakarta. 

BAB V:  Penutup, yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan  kata 

penutup. 

 

 

 

 


