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MOTTO

                             
                   .

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk,
niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan Barangsiapa
yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi

sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa
kepada orang-orang yang tidak beriman”(QS. Al-An’am 125).

                      
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap

diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu

kerjakan”(QS. Al-Hasyr 18).

Lakukanlah semua kebaikan yang dapat kamu lakukan, dengan
segala kemampuan, dengan semua cara yang kamu bisa, di

segala tempat, setiap saat kepada semua orang selama kamu
masih bisa (Samuel Wesley).
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ABSTRAK
Kompetensi mengajar harus dimiliki seorang guru yang merupakan kecakapan

atau keterampilan dalam mengelola pendidikan, sebab dalam mengelola proses
belajar mengajar yang dilaksanakan guru yang tidak menguasai kompetensi, maka
akan sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dari pengamatan
yang telah penulis laksanakan selama penelitian, kompetensi guru dalam
pembelajaram kurang begitu mengesankan, hal ini dapat dilihat dari kurangnya
disiplin dalam menyiapkan materi pembelajaran, metode yang apa adanya
penggunaan waktu yang kurang proporsional dalam pembelajaran, dari situlah
penulis tertarik mengadakan penelitihan skripsi di SD Negeri 1 Pelem.

Penelitian ini mengkaji tentang, bagaimana kompetensi guru mata pelajaran
pendidikan agama Islam dalam mengelola pembelajaran? Tujuan penelitian ini yaitu,
untuk mengetahui kompetensi guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam
mengelola pembelajaran di SD Negeri 1 Pelem. Sehingga yang nantinya dapat
bermanfaat bagi sekolah, guru, dan peserta didik.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan dan
menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini yaitu guru
PAI. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan
cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis dan hasil kesimpulan penelitian mencakup kompetensi guru dalam
merencanakan pembelajaran yaitu optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran
seperti meningkatkan daya serap siswa, kompetensi guru dalam melaksanakan
pembelajaran dengan menjelaskan pokok atau sub pokok bahasan, dan kompetensi
guru dalam mengevaluasi pembelajaran mencakup pengetahuannya bertambah,
sikapnya terbentuk, dan keterampilannya meningkat.

Dari hasil penelitian ini, maka dapat di simpulkan bahwa:
1. Guru dalam merencanakan pembelajaran mencakup; penyusunan rencana tahunan,

rencana semester, dan program satuan pelajaran.

2. Guru dalam melaksanakan pembelajaran dimulai dari membuka pelajaran dengan
apersepsi, menjelaskan tujuan, menjelaskan pokok bahasan, memberikan
penguatan dan memberikan evaluasi terhadap KBM yang berlangsung setelah
selesai pertemuan.

3. Guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi proses dan
evaluasi hasil. Dalam evaluasi ini guru memperhatikan TPK, alokasi waktu,
bahasa soal, dan sifat materi pelajaran. Evaluasi proses mencakup post test,
formatif, sumatif dan ulangan harian untuk mengukur pencapaian tujuan
pembelajara
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