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ABSTRAK 

 

Kompetensi profesional merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki 

oleh seorang guru. Guru pendidikan agama Islam pun harus memiliki kompetensi ini. 

Karena, agar pendidikan agama Islam berjalan dengan baik dan efektif, diperlukan faktor-

faktor yang mendukung, salah satunya adalah guru yang profesional. Sehingga dengan 

guru yang profesional diharapkan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik 

dan efektif dan anak didik dapat mengetahui, meyakini, menghayati dan mengamalkan 

agama Islam dengan baik pula. 

Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah kompetensi 

profesional guru bidang studi pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah 

1 Wonogiri.   

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi 

profesional guru bidang studi pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah 

1 Wonogiri. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran tentang 

kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah 

1 Wonogiri dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan  khususnya dalam dunia 

pendidikan. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan 

di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri dengan pendekatan deskriptif. Metode 

pengumpulan data dalam penulisan ini adalah interview (wawancara), observasi dan 

dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, penyajian dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri secara umum telah memiliki kompetensi profesional yang 

memadai untuk menjadi seorang guru. Hal ini ditandai telah berjalannya beberapa aspek 

dari kompetensi profesional dengan cukup baik. Aspek yang telah berjalan dengan cukup 

baik adalah aspek  menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan mata 

pelajaran, aspek menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar dan aspek  

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Aspek kompetensi 

profesional yang kurang terlaksana adalah aspek mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Adapun yang belum terlaksana 

adalah aspek memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan 

diri.  

Kata kunci: guru, kompetensi professional dan pendidikan agama Islam  
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PENDAHULUAN 

Percepatan arus informasi dan era globalisasi yang ditandai dengan 

persaingan kualitas atau mutu, menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan 

sektor pembangunan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Hal ini 

mempertegas keberadaan tantangan bangsa mengenai arti pentingnya sumber daya 

manusia yang tangguh, berwawasan luas, terampil dan unggul. Sumber daya 

dimaksud hanya dapat dicapai melalui sistem pembangunan pendidikan nasional 

yang mantap.  

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang 

peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan masih 

banyak kegagalan dalam implementasinya di lapangan (Mulyasa, 2007: 6). 

Pendidikan merupakan suatu proses terhadap anak didik berlangsung terus 

sampai anak didik mencapai pribadi dewasa susila. Proses ini berlangsung dalam 

jangka waktu tertentu. Bila anak didik sudah mencapai pribadi dewasa susila, 

maka ia sepenuhnya mampu bertindak sendiri bagi kesejahteraan hidupnya dan 

masyarakatnya (Hasbullah, 2011 : 5). 

Guru sebagai pendidik ataupun pengajar merupakan faktor penentu 

kesuksesan setiap usaha pendidikan. Itulah sebabnya setiap perbincangan 

mengenai pembaharuan kurikulum, pengadaan alat-alat belajar sampai pada 

kriteria sumber daya manusia yang dihasilkan oleh usaha pendidikan selalu 

bermuara pada guru. 

Keberadaan guru dalam pendidikan sangat strategis dan menentukan 

dalam pengembangan sumber daya manusia bangsa Indonesia, apalagi dikaitkan 

dengan cita-cita nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 

pendidikan, maka posisi dan profesionalisme guru secara penuh diyakini akan 

menentukan kemajuan bangsa Indonesia dimasa depan. Dengan kata lain sekolah 

sebagai wilayah kerja bagi profesi guru menjadi pilar bagi pengembangan sumber 

daya manusia unggul dan handal untuk menjawab tantangan globalisasi di abad 

21. 
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Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam 

pendidikan formal pada umumnya, karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh 

teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh sebab itu, guru seharusnya 

memiliki perilaku dan kompetensi yang memadai. Untuk mengembangkan siswa 

secara utuh serta untuk melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan profesi 

yang dimilikinya. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap guru itu 

terletak tanggungjawab untuk membawa para siswanya pada suatu 

kedewasaan/taraf kematangan tertentu. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata 

sebagai “pengajar” yang transfer of knowledge tetapi juga sebagai “pendidik” 

yang transfer of values, dan sekaligus sebagai “pembimbing” yang memberikan 

pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar.  

Guru bidang studi pendidikan agama Islam merupakan bagian dari barisan 

guru yang bertugas mendidik anak-anak di sekolah dalam rangka menanamkan 

nilai-nilai agama Islam. Dengan penanaman pendidikan agama Islam yang benar 

dan baik akan membentuk anak didik menjadi manusia yang bertaqwa dan selalu 

berusaha mengkondisikan dirinya sesuai apa yang Allah ta’ala ridloi sehingga ia 

selalu membentengi dirinya agar tidak terjatuh pada apa yang Allah larang. 

Para ahli pendidikan Islam telah sepakat bahwa maksud dari pendidikan 

Islam dan pengajarannya bukan hanya memenuhi otak anak didik dengan segala 

macam ilmu agama yang mereka ketahui, tetapi adalah mendidik akhlak dan jiwa 

mereka untuk membiasakan mengamalkan ilmunya dalam kehidupannya (Al 

Abrasyi, 1984: 1). 

Pendidikan agama diberikan karena agama mampu memberikan dorongan 

hidup bagi seseorang serta merupakan sarana pengembangan dan pengendalian 

diri yang sangat penting. Oleh karena itu agama wajib diketahui, dipelajari, 

dipahami, diyakini dan diamalkan agar  menjadi manusia yang mulia. Sehingga 

peran pendidikan agama Islam sangat strategis dalam menciptakan generasi 

Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan yang beriman dan bertaqwa. 

Agar pendidikan agama Islam berjalan dengan baik dan efektif, diperlukan 

faktor-faktor yang mendukung, salah satunya adalah guru yang berkualitas. 

Sehingga dengan guru yang berkualitas diharapkan kegiatan belajar mengajar 
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dapat berjalan dengan baik dan efektif dan anak didik dapat mengetahui, 

meyakini, menghayati dan mengamalkan agama Islam dengan baik pula. 

Oemar Hamalik menjelaskan bahwa masalah kompetensi professional 

guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru 

dalam jenjang pendidikan (Hamalik, 2004: 34). 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan keahlian, kecakapan 

dasar tenaga pendidik yang harus dikuasai dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

guru. Ia akan disebut professional, jika ia mampu menguasai keahlian dan 

keterampilan teoritik dan praktik proses pembelajaran serta mengaplikasikan 

secara nyata. 

Bertitik tolak dari hal di atas menunjukkan bahwa profesionalitas seorang 

guru menjadi mutlak. Seorang guru yang dikatakan profesional adalah yang 

memenuhi persyaratan standar baik dari segi akademik, kompetensi, profesi dan 

kinerjanya sebagai guru. 

Atas dasar itulah asumsi yang melandasi keberhasilan guru pendidikan 

agama Islam dapat diformulasikan sebagai berikut, ”Guru pendidikan agama 

Islam akan berhasil menjalankan tugas kependidikannya bilamana dia memiliki 

kompetensi Personal-Religius dan kompetensi Profesional-Religius”. Kata 

Religius selalu dikaitkan dengan masing-masing kompetensi tersebut 

menunjukkan adanya komitmen guru pendidikan agama Islam kepada ajaran 

Islam sebagai kriteria utama sehingga segala masalah perilaku kependidikan yang 

dihadapi, dipertimbangkan, dipecahkan dan didudukkan dalam perspektif Islam 

(Muhaimin, 2001: 97). 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri merupakan satu-satunya 

lembaga pendidikan yang berada di bawah pengawasan Majelis Pendidikan Dasar 

dan Menengah Muhammadiyah cabang Wonogiri Jawa Tengah, yang terletak di 

kota Wonogiri. Sekolah ini senantiasa berusaha meningkatkan mutu dan 

kompetensi guru-gurunya. Salah satu yang ditingkatkan adalah guru bidang studi 

pendidikan agama Islam, kalau dulu guru pendidikan agama Islam hanya lulusan 

sarjana muda, namun sekarang telah ada guru pendidikan agama Islam lulusan S-1 

(strata 1). Pengaruhnya adalah telah banyak peserta didik yang berprestasi pada 
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bidang agama baik secara akademik dengan peningkatan nilai belajar peserta 

didik, maupun non akademik berupa menjuarai berbagai perlombaan yang 

berkaitan dengan agama Islam seperti lomba MAPSI, lomba Rebana, lomba 

Hafalan Al Qur’an dan yang lainnya.  

Prestasi di bidang agama pada sekolah ini tentu berkaitan dengan guru 

bidang studi pendidikan agama Islam yang ada. Karena prestasi tersebut diraih 

dengan dukungan dan bimbingan guru tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang  

kompetensi guru melalui sebuah penelitian tentang “Kompetensi Guru Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri Tahun Ajaran 

2009/2010”.  

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

kompetensi profesional guru bidang studi pendidikan agama Islam di Sekolah 

Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri.  

 

LANDASAN TEORI 

 Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, kata kompetensi senantiasa 

dikaitkan dengan profesi atau pekerjaan seseorang. Kompetensi merupakan istilah 

yang berasal dari bahasa Inggris ”compentence”, yang berarti kecakapan atau 

kemampuan. 

 Menurut Uzer Usman, kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan 

kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif 

(Usman, 2005: 14). 

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen menjelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan ( dalam Mulyasa, 2007: 

25).  

 Pengertian kompetensi ini, jika digabungkan dengan sebuah profesi yaitu  

guru atau tenaga pengajar, maka kompetensi guru mengandung arti kemampuan 

seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung 
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jawab dan layak atau kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan 

profesi keguruannya (Usman, 2005: 14).  

 Jika pengertian kompetensi guru tersebut dikaitkan dengan pendidikan 

agama Islam yakni pendidikan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, 

terutama dalam mencapai ketentraman bathin dan kesehatan mental pada 

umumnya. Agama Islam merupakan bimbingan hidup yang paling baik, pencegah 

perbuatan salah dan munkar yang paling ampuh, pengendali moral yang tiada 

taranya. Maka kompetensi guru agama Islam adalah kewenangan untuk 

menentukan pendidikan agama Islam yang akan diajarkan pada jenjang tertentu di 

sekolah tempat guru itu mengajar.  

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen menjelaskan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi (dalam Kunandar, 2009: 45).  

 Dalam Standar Nasional Pendidikan penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 

 Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, disebutkan 5 kompetensi 

inti yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional yakni:  

1. Menguasai Materi, Struktur, dan Konsep Keilmuan Mata Pelajaran 

Seorang guru pendidikan agama Islam harus menguasai materi, struktur 

dan konsep keilmuan mata pelajaran dengan  menginterpretasikan materi, 

struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan 

pembelajaran pendidikan agama Islam dan menganalisis materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran 

pendidikan agama Islam. 
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2. Menguasai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran 

Yang Diasuh 

Sebagai pengembang kurikulum ditingkat satuan pendidikan, guru mata 

pelajaran memiliki kewajiban untuk menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dari mata pelajaran yang diasuh. 

Melalui penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran maka diharapkan guru dapat mengembangkan silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran secara cermat. Hal ini karena standar 

kompetensi dan kompetensi dasar merupakan arah dan dasar untuk 

mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi (Mulyasa, 2006:109). 

Indikasi kemampuan ini dapat dilihat pada bagaimana guru dapat 

mengembangkan rencana pengajaran (silabus dan RPP) secara cermat 

dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar juga dapat 

diketahui dari adanya kemampuan guru untuk mengembangkan alat 

penilaian yang tepat, sesuai dengan indikator-indikatornya (Payong, 

2011:45). 

3. Mengembangkan Materi Pembelajaran Secara Kreatif 

Seorang guru mata pelajaran harus dapat mengembangkan materi 

pembelajaran secara kreatif dengan memilih materi pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan mengolah 

materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

Hal ini sangat penting karena penguasaan terhadap standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dari mata pelajaran yang diasuh guru harus juga 

dibarengi dengan kemampuan guru untuk mengembangkan materi 

pembelajaran sesuai dengan struktur keilmuan dan kebutuhan khas peserta 

didik. 
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4. Mengembangkan Profesional Berkelanjutan Melalui Tindakan Reflektif 

Sosok guru mata pelajaran harus mengembangkan profesional 

berkelanjutan melalui tindakan reflektif dengan melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri secara terus menerus dan memanfaatkan hasil 

refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. Guru mata pelajaran 

juga harus dapat melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan 

keprofesionalan dan mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber. 

Kegiatan pengembangan profesional itu dapat dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan pelatihan-pelatihan dalam jabaran (in-service training) yang 

dilaksanakan di sekolah atau dalam wadah kelompok guru (KKG atau 

MGMP), penelitian kolaboratif, penelitian tindakan kelas, praktik 

mengajar bersama dalam bentuk lesson study, atau juga mengikuti 

workshop atau pelatihan-pelatihan fungsional lainnya yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru guna memperbaiki 

atau meningkatkan mutu pembelajarannya (Payong, 2011: 48). 

5. Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 

Berkomunikasi dan Mengembangkan Diri   

Abad 21, merupakan abad pengetahuan, sekaligus merupakan abad 

informasi dan teknologi. Karena pengetahuan, informasi dan teknologi 

menguasai abad ini, sehingga disebut juga era globalisasi, karena 

canggihnya penggunaan pengetahuan, informasi dan teknologi dalam 

berbagai aspek kehidupan yang menimbulkan hubungan global. 

Oleh karena itu sudah sewajarnyalah  apabila dalam abad ini, guru dituntut 

untuk memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran 

terutama internet, agar dia mampu memanfaatkan berbagai pengetahuan, 

teknologi dan informasi dalam melaksanakan tugas utamanya mengajar 

dan membentuk kompetensi peserta didik. 

Penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran dimaksudkan 

untuk memudahkan dan mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Oleh 
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karena itu guru yang profesional harus dapat memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi, seperti penggunaan internet dan yang lainnya.         

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk katagori penelitian lapangan (field Research) 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan menguraikannya secara menyeluruh dan diteliti 

sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan (Iqbal Hasan, 2002: 33). 

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah guru bidang studi pendidikan 

agama Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri. Sedangkan objek pen 

elitian dalam skripsi ini adalah tentang kompetensi profesional pada guru 

pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri.  

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu: 

a. Interview 

Metode interview atau wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua 

orang atau lebih secara langsung (Husaini dan Purnomo,  2008: 52). 

Metode ini digunakan untuk mencari informasi, tanggapan, penilaian, 

saran dari kepala sekolah dan guru tentang kompetensi guru bidang 

studi pendidikan agama Islam yang ada pada Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri.     

b. Observasi                                                                                                

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaini dan Purnomo, 2008: 52).  

Observasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang letak 

geografis, sarana dan prasarana, keadaan sekolah, keadaaan guru, 

keadaan siswa dan kegiatan pendidikan serta keadaan kompetensi guru 

bidang studi pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri.  

c. Dokumentasi 

Metode Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 
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dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek 

(Herdiansyah, 2010: 143). 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang berupa 

dokumen sekolah, sejarah berdirinya, struktur kepengurusan sekolah, 

data-data guru, dan  lain-lain.  

Dalam menganalisis data terdiri dari tiga langkah sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan 

kesimpulan. Pertama setelah data selesai dikumpulkan, data direduksi yaitu 

menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu; kedua data 

disajikan dalam bentuk teks naratif atau matriks; ketiga mengambil kesimpulan 

berdasarkan data yang telah dipaparkan dengan menggunakan pola pikir induktif 

(dalam Husaini dan Purnomo, 2008: 85). 

HASIL PENELITIAN 

Dalam menganalisis data tentang kompetensi profesional guru bidang 

studi pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri, 

penulis akan memadukan temuan penulis tentang kompetensi profesional guru 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.  

Atas dasar itu akan diketahui bagaimana kompetensi profesional guru 

bidang studi pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 

Wonogiri.  

A. Menguasai Materi, Struktur, dan Konsep Keilmuan Mata Pelajaran 

Berdasar observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis Bab III 

dapat diketahui bahwa guru PAI pada Sekolah Dasar ini menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 

diampu. Hal ini dapat dilihat dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru bidang 

studi pendidikan agama Islam biasanya memulai pelajaran dengan mengucapkan 

54 
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salam kepada anak-anak peserta didik. Kemudian untuk menarik perhatian peserta 

didik agar siap dalam memulai pelajaran biasanya guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa yang berhubungan dengan pelajaran yang telah lewat. Kemudian 

dilanjutkan dengan beberapa nasihat untuk memberikan semangat kepada siswa 

dalam belajar pendidikan agama Islam.  

Kemudian guru memaparkan materi dengan baik dan sistematis dengan 

suara yang lantang dan jelas. Akan tetapi strategi yang dipilih masih berupa  

ceramah dan tanya jawab saja, belum menggunakan strategi-strategi yang lain 

yang relevan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Strategi ini 

digunakan karena adanya beberapa pertimbangan seperti, materi terlalu padat, 

materi pelajaran berupa konsep yang tidak bisa divisualisasikan atau diwujudkan 

kedalam bentuk konkrit dan lain-lain. 

Setelah selesai memaparkan materi, guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan apabila ada yang kurang 

jelas. Akhirnya guru PAI menutup pelajaran pendidikan agama Islam dengan 

mengucapkan salam kepada seluruh peserta didik. 

Guru PAI menguasai materi dapat dilihat melalui hasil dari peserta didik, 

karena ketika seorang guru menguasai materi yang diajarkan maka akan 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik.  Kebanyakan siswa sekolah ini dalam 

mata pelajaran PAI setelah diadakannya ujian telah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu dengan angka 70. Hanya 2 atau 3 

orang yang dibawah kriteria ketuntasan minimal.  

Guru PAI pada sekolah ini secara umum dapat memahami materi, struktur, 

dan konsep keilmuan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini didukung 

dengan latar  belakang pendidikan guru PAI itu sendiri yaitu S1 dan D3 dalam 

bidang pendidikan agama Islam dan juga telah berpengalaman selama 10 tahun 

mengajar pendidikan agama Islam.  

B.  Menguasai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran 

yang Diampu 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan dapat 

diketahui bahwa guru PAI telah memahami standar kompetensi dan kompetensi 
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dasar serta tujuan  pembelajaran pada pelajaran yang diampu. Hal ini ditunjukkan 

bahwa guru bidang studi pendidikan agama Islam pada sekolah ini sudah bisa 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Akan tetapi dalam 

pengembangan silabus pendidikan agama Islam belum dilakukan dan masih 

berpijak pada silabus yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional 

pada bidang studi pendidikan agama Islam. 

Guru PAI menguasai kompetensi ini dapat dilihat pula dalam 

mengevaluasi belajar peserta didiknya. Akan tetapi guru PAI dalam 

pengevaluasian terhadap peserta didiknya dilakukan dari aspek afektif dan 

kognitif saja. Karena sekolah ini mengikuti program yang dijalankan oleh 

lembaga pendidikan nasional, setiap satu semester diadakan tes ujian, dan setiap 

tengah semester juga demikian. Dalam setiap selesai penyampaian satu 

kompetensi dasar, pendidik akan mengadakan tes penjajakan atau tes ulangan 

perkompetensi dasar, yang berguna untuk mengetahui sampai dimana kemampuan 

anak didiknya, sehingga ditemukan nilai standar kompetensi siswa dalam materi 

tersebut, barulah pendidik akan memberikan pengayaan-pengayaan bagi siswa 

yang dianggapnya belum mencapai nilai yang telah ditetapkan. Tes ujian tersebut 

bisa berupa tes tertulis maupun tes lisan, adapun tes bentuk lain seperti tes bentuk 

performance, proyek dan lain-lain dari bentuk tes KTSP belum pernah 

dilaksanakan. Tes tersebut disesuaikan dengan materi yang sedang disampaikan, 

bila membutuhkan  praktek  maka pendidik akan mengadakan tes praktek kepada 

peserta didiknya.  

C. Mengembangkan Materi Pembelajaran Secara Kreatif. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa guru PAI sudah mampu memilih materi yang akan disampaikan 

kepada siswa sehingga siswa mudah dalam memahami apa yang disampaikan 

guru tersebut.  

Hal ini dapat dilihat dalam proses kegiatan belajar mengajar dalam kelas, 

guru PAI dapat memaparkan materi pelajaran dengan baik dan sistematis dengan 

suara yang lantang dan jelas.  
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Guru PAI dalam penggunaan alat peraga atau media pembelajaran masih 

sangat minim sekali, biasanya guru langsung memberi contoh di depan siswa 

misalnya contoh tata cara wudlu atau tata cara sholat. Untuk menguatkan 

pemahaman pada anak, maka materi-materi yang berkaitan dengan praktek 

biasanya anak-anak praktek langsung dengan bimbingan guru PAI misalnya 

praktek wudlu, anak langsung memperagakan tata cara wudlu dengan media 

tempat wudlu masjid.  

Guru PAI tidak pernah membuat power point sebagai alat peraga. Hal ini 

dikarenakan sekolah tidak mempunyai LCD untuk menyampaikannya kepada 

peserta didik. 

Guru PAI dalam mengembangkan materi pembelajaran, menggunakan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam rangka untuk lebih meningkatkan pemahaman 

anak terhadap materi yang dibahas. 

Guru PAI juga dalam mengembangkan materi pembelajaran melakukan 

bimbingan Baca Tulis Al Qur’an kepada peserta didik pada sekolah ini. Hal ini 

sangat menunjang pembelajaran bidang studi PAI karena bidang studi ini 

berkaitan erat dengan membaca dan menulis Al Qur’an. Apabila seorang peserta 

didik tidak dapat membaca dan menulis Al Qur’an akan menyulitkan anak 

tersebut dalam kegiatan belajar mengajar dan juga dapat menghambat proses 

pembelajaran di kelas. 

Guru PAI melakukan pengembangan materi yang berkelanjutan dengan 

bentuk memberi teladan kepada peserta didik dan menekankan pada peserta didik 

untuk senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Guru PAI juga 

menekankan anak-anak agar senantiasa sholat berjama’ah di sekolah maupun 

ketika siswa berada di rumah. Selain itu senantiasa menekankan kepada peserta 

didik untuk membaca Al Qur’an di rumahnya masing-masing. Pengembangan ini 

sangat positif agar materi pelajaran yang didapat dari bidang studi PAI dapat 

dipraktekkan dalam kehidupan nyata dan melekat kuat pada diri peserta didik 

pada sekolah ini. 
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D. Mengembangkan Profesional Berkelanjutan Melalui Tindakan Reflektif. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan  dapat 

diketahui bahwa guru PAI berusaha mengembangkan keprofesionalannya dalam 

bentuk mengikuti kegiatan kelompok kerja guru (KKG) mata pelajaran 

pendidikan agama Islam yang dilakukan sepekan sekali yang membahas tentang 

pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), media 

pembelajaran dan lain-lain. Selain kegiatan tersebut juga mengikuti pelatihan 

komputer untuk para guru pendidikan agama Islam. 

Selain mengikuti kegiatan kelompok kerja guru (KKG), guru mata 

pelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah ini telah mengikuti Pendidikan 

Kilat (Diklat) tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di 

Semarang, Jawa Tengah  dan Pendidikan Kilat (Diklat) tentang peningkatan guru 

pendidikan agama Islam. 

Pengembangan keprofesionalan ini masih terbatas hanya mengikuti 

Pelatihan kilat dan kegiatan kelompok guru saja, belum diikuti dengan tindakan 

reflektif berupa penelitian tindakan kelas dan penelitian kolaboratif. Hal ini 

sebagaimana yang dituturkan oleh guru bidang studi pendidikan agama Islam 

pada sekolah ini yang menjelaskan belum pernah melakukan penelitian tindakan 

kelas yang disebabkan oleh padatnya kegiatan sekolah dan belum adanya program 

dan arahan untuk melakukan penelitian tindakan kelas.  

E. Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 

Berkomunikasi dan Mengembangkan Diri 

Berdasar observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa guru PAI pada Sekolah Dasar ini masih sangat kurang karena penggunaan 

media informasi dan komunikasi pada sekolah ini sangat minim bahkan dapat 

dikatakan tidak pernah menggunakan. Terlebih lagi sekolah ini tidak mempunyai 

jaringan internet.   
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri pada aspek menguasai materi, struktur, konsep 

dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu 

sebagian besar telah sesuai dengan standar.  

2. Kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri pada aspek menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar pelajaran yang diampu, sebagian besar telah sesuai dengan 

standar. 

3. Kompetensi profesional  guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri pada aspek mengembangkan materi pembelajaran 

yang diampu secara kreatif  sebagian besar sudah sesuai dengan standar. 

4. Kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri pada aspek mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif masih belum 

standar karena yang baru terlaksana hanya mengikuti kegiatan Kelompok 

Kerja Guru (KKG) dan Pelatihan Kilat (Diklat) saja, belum diikuti oleh 

tindakan reflektif  seperti penelitian tindakan kelas, membuat buku pelajaran, 

membuat makalah dan lain sebagainya. 

5.  Kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri pada aspek memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk mengembangkan diri masih belum terlaksana sama 

sekali. 

 

 

 

 

B. Saran  
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 Melihat hasil penelitiaan yang diperoleh dan kesimpulan yang 

didapat dari hasil penelitian, maka penulis sarankan sebagai berikut.  

1. Kepala Sekolah agar mendorong dan mendukung dengan kuat agar guru PAI 

senantiasa melakukan dan mengupayakan pengembangan keprofesionalan 

guru secara berkelanjutan dengan tindakan reflektif seperti penelitian tindakan 

kelas, menulis makalah, membuat alat peraga, menulis buku pelajaran dan lain 

sebagainya. 

2. Kepala Sekolah agar mengupayakan pengadaan sarana dan prasaran yang 

berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti LCD dan 

jaringan internet untuk digunakan sebagai alat peraga, media pembelajaran 

dan peningkatan keprofesionalan guru PAI. 

3. Guru PAI agar selalu berusaha meningkatkan keprofesionalannya dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat 

pada era globalisasi ini. Juga diiringi meningkatkan kemampuan dalam  

penggunaan alat peraga dan media pembelajaran yang berkaitan dengan 

bidang studi pendidikan agama Islam. 

4. Guru PAI hendaknya dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik tidak 

hanya dalam aspek afektif dan kognitif saja, tetapi hendaknya menilai anak 

juga dari aspek psikomotor juga. Diharapkan guru PAI dapat mendesain 

bentuk penilaian hasil belajar peserta didik yang berkaitan dengan aspek 

psikomotor dari peserta didik. 
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