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A. Latar Belakang Masalah 

 

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.  

Perwujudan sumber daya yang berkualitas tersebut menjadi 

tanggungjawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik 

menjadi objek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang 

tangguh, kreatif, mandiri, dan profesional pada bidangnya masing-masing. 

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). 

  

Pada saat ini hampir seluruh lapisan masyarakat pada semua bangsa di 

dunia ini memandang pendidikan sebagai satu-satunya cara yang dapat 

ditempuh untuk mencapai kemajuan. Pendidikan memberi sumbangan dalam 
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menciptakan kerangka-kerangka ilmiah yang mengarah pada pembangunan 

sumber-sumber material.  

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). 

Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental bagi 

perkembangan manusia, karena melalui pendidikan akan membangun karakter 

manusia yang berkualitas. Pendidikan bagi tiap-tiap individu merupakan 

pengaruh dinamis dalam perkembangan jiwa, perasaan, sosial dan intelektual.  

Hal tersebut mendudukkan pentingnya upaya peningkatan kualitas 

pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dilakukan 

terus menerus, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana dalam 

membangun watak bangsa (nation character bulding). 

Pendidikan juga merupakan salah satu aspek kehidupan yang harus 

dilakukan oleh setiap manusia. Pendidikan adalah proses untuk 

mendewasakan siswa. Dengan demikian pendidikan merupakan keharusan 

bagi setiap siswa yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Maka 

diharapkan siswa dapat berperan dalam masyarakat. Seorang siswa tidak 

mampu menjadi dewasa tanpa bantuan dari orang lain. Dalam hal ini sosok 

seorang guru sangat dibutuhkan untuk membimbing siswa agar lebih dewasa. 
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Guru dalam pekerjaannya mendidik senantiasa dituntut untuk 

mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat. Untuk itu guru 

diharapkan proaktif dalam berkarya serta mendidik siswanya. Maka guru 

sebagai main person harus ditingkatkan kompetensi mutu, dan 

profesionalismenya. 

Proses belajar mengajar siswa dalam kelas diperlukan sumber daya 

manusia yaitu guru yang baik, karena dengan sumber daya manusia yang baik, 

maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan lancar. Sebagai sumber 

daya manusia yang baik, maka guru yang ideal adalah guru yang berkompeten 

untuk mampu mendidik siswanya secara baik. Untuk itu diperlukan beberapa 

hal sebagai berikut :  

1. Guru tersebut mampu mengembangkan tanggungjawab dengan sebaik-

baiknya. 

2. Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara 

maksimal. 

3. Guru tersebut mempunyai semangat dalam bekerja, untuk mencapai tujuan 

pendidikan sekolah. 

4. Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses belajar 

mengajar dikelas (Hamalik, 2004: 38). 
 

Kriteria di atas masih dirasa belum cukup bila seorang guru belum 

mempunyai empat jenis kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi kemasyarakatan. 

Masalah sumber daya manusia guru khususnya yang menyangkut masalah 

kompetensi sangat mutlak diperlukan, karena dengan dasar keempat 

kompetensi tersebut, maka sumber daya manusia guru akan baik serta proses 

belajar mengajar akan menjadi lancar. 
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Kemampuan sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diperhatikan oleh 

semua orang yang berprofesi guru, baik guru bidang studi umum, guru  bidang 

studi kejuruan maupun guru bidang studi agama. Guru merupakan salah satu 

komponen penting dalam proses belajar mengajar. Baik buruknya serta tinggi 

rendahnya prestasi siswa bahkan sampai mutu pendidikan pada umumnya 

sebagian besar menjadi tanggungjawab guru. 

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.  

Sekolah merupakan institusi sosial yang menjalankan fungsi 

pendidikan bagi anak didik, didalamnya berlangsung proses belajar mengajar. 

Pengajaran adalah perpaduan aktifitas mengajar dan aktiftas belajar. Adapun 
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aktiftas mengajar adalah peranan seorang guru dalam mengupayakan jalinan 

komunikasi harmonis antara proses mengajar dan proses belajar. 

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 
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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 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 professional merupakan kemampuan keahlian, kecakapan 

dasar tenaga pendidik yang harus dikuasai dalam melaksanakan tugasnya 

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

B. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan pemahaman dan pengertian serta menghindari 

kesalahan terhadap judul tersebut, maka penulis disini akan memberikan 

penjelasan dan batasan sebagai berikut :  

1. Kompetensi Profesional 

Kompetensi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris 

Compentence, yang berarti kecakapan atau kemampuan. Dalam 

penggunaan bahasa sehari-hari, kata kompetensi senantiasa dikaitkan 

dengan profesi atau pekerjaan seseorang.  

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).     

Dalam hal ini, Uzer Usman (2005: 14) mengemukakan pendapatnya 

bahwa, kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau 
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kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. 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 

bertanggungjawab dan layak atau kemampuan dan kewenangan guru 

dalam melaksanakan profesi keguruannya. 

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 Mulyasa, 2007: 135). 

2. Guru 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 
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usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah (dalam Mulyasa 2007: 227).   

3. Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan pe- dan 

akhiran –an, yang berarti proses mengubah sikap dan tata laku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan (Depdiknas, 2005: 263). 

Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa pendidikan adalah bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang 

utama (dalam Hasbullah, 2011: 3). 

Undang-Undang no 20 tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (dalam Hasbullah, 2011: 305). 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik dalam menyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama 

Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan dengan 

memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 
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kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

persatuan nasional (Muhaimin, 2001: 75). 

Maksud pendidikan agama Islam disini adalah salah satu mata 

pelajaran atau bidang studi pendidikan agama Islam yang dipelajari di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri yang meliputi materi Al 

Qur’an, Aqidah, Akhlak dan Fiqh.  

4. Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri 

Salah satu sekolah dasar yang dimiliki oleh Muhammadiyah 

khususnya Muhammadiyah  cabang Wonogiri Jawa Tengah. Sekolah ini di 

bawah pengawasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah 

Muhammadiyah.  

Berdasarkan keterangan di atas maka yang dimaksud dengan 

kompetensi professional guru pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 

1 Wonogiri adalah kemampuan guru pendidikan agama Islam di SD 

Muhammadiyah 1 Wonogiri dalam melaksanakan tugas mengajarnya jika 

dilihat dari kompetensi profesional. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah yang penulis 

paparkan di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini yaitu : "Bagaimanakah kompetensi profesional guru 

bidang studi pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar  Muhammadiyah 1 

Wonogiri?”. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

kompetensi profesional guru bidang studi pendidikan agama Islam di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri.  

2. Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  sebagai 

berikut:  

a. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam dunia pendidikan.  

b. Secara praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

atau row input dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional 

guru bidang studi pendidikan agama Islam. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

atau perbandingan bagi peneliti lain dengan permasalahan yang 

sama. 

3. Dapat memberikan gambaran tentang kompetensi profesional guru 

bidang studi pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri.  

4. Untuk menambah pengalaman penulis di bidang penelitian. 
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E. Kajian Pustaka 

 

Masalah-masalah yang berhubungan dengan kompetensi guru bidang 

studi pendidikan agama Islam masih jarang ditemukan dalam penelitian.  

Di antara penelitian yang mengangkat tema tentang kompetensi dan 

profesionalisme guru dalam pengajaran yaitu : 

1. Skripsi yang ditulis oleh Ita Yusnita (UMS, 2004), yang berjudul 

“Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Hubungannya dengan 

Pemahaman dan Pengamalan Nilai Keagamaan Siswa di MTs. N 

Gemolong Kab Sragen Tahun  ajaran 2003/2004”, memaparkan 

pemahaman dan pengamalan nilai keagamaan siswa yang sangat 

dipengaruhi oleh profesionalisme guru fiqh. Sebab guru yang profesional 

selalu mempersiapkan diri dan perangkat belajar mengajar sebelum 

memulai mengajar dan melaksanakan program perencanaan pembelajaran 

dengan baik dan benar. Guru yang profesional juga selalu memantau 

pengamalan keagamaan siswa.  

Kemampuan guru yang baik memberikan peningkatan pemahaman dan 

pengamalan keagamaan siswa yang optimal dengan kemampuan guru yang 

baik dapat meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama yang baik pula 

pada siswa, maka nampaknya ada keseimbangan antara kemampuan guru 

dengan pengamalan keagamaan siswa di MTs.N Gemolong. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Faiz Burhanuddin (UMS, 2006) dengan judul 

"Kompetensi Guru Bidang Studi Agama Islam di SMA Muhammadiyah 

Kudus Tahun 2005''. Dalam penelitiannya ia menyatakan bahwa 
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kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran di SMA 

Muhammadiyah Kudus dikategorikan baik. Hal itu ditandai dengan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru bidang studi pendidikan 

agama Islam telah memenuhi tanggungjawab dalam hal menyusun rencana 

pembelajaran, silabus dan mempersiapkan bahan-bahan yang akan 

disampaikan. Kompetensi guru bidang studi pendidikan agama Islam di 

SMA Muhammadiyah Kudus dalam melaksanakan pembelajaran 

tergolong baik. Hal itu ditandai dengan kegiatan guru dalam membuka 

pelajaran dan menyajikan pelajaran. Dan kompetensi guru bidang studi 

pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah Kudus dalam 

melakukan evaluasi pembelajaran tergolong baik, hal itu ditandai dari 

kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru meliputi objective test dan 

essay test. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Hanifah Lubis ( UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 

2008) dengan judul “Studi Kompetensi Guru Agama Islam dalam Evaluasi 

Pembelajaran di SMA Negeri 88 Jakarta, memaparkan tentang 

kompetensi guru pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan evaluasi 

pembelajaran serta mengetahui pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

pendidikan agama Islam di sekolah. (http://www.pdfsearch-engine.com).  

4. Dalam membahas tentang profesi guru, Oemar Hamalik (2004: 9) 

mengemukakan bahwa guru sebagai jabatan profesional memerlukan 

keahlian khusus, ka rena sebagai suatu profesi, guru harus memiliki syarat 
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profesional. Adapun  syarat-syarat tersebut meliputi fisik, psikis, mental, 

moral dan intelektual.  

Berdasarkan pada beberapa temuan penelitian di atas tampak belum 

ada yang meneliti tentang ”Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri”. Dengan demikian masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini memenuhi kriteria kebaruan.  

F. Metode Penelitian 

1.  Jenis 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). 

2. Subjek Penelitian  

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.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview 

Metode interview atau wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua 

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

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. 

4. Metode Analisis Data  

Analisis data adalah kegiatan analisis mengkatagorikan data untuk 

mendapatkan hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, serta 
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menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat 

(Husaini dan Purnomo, 2008: 84). 

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). 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penyusunan skripsi ini, dalam pembahasannya dibagi menjadi lima 

bab, yang sebelumnya diawali dengan halaman formalitas yaitu halaman 

judul, halaman nota dinas pembimbing, halaman pernyataan, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi 

dan daftar tabel. 

Bab I Pendahuluan, yang meliputi; latar belakang masalah, penegasan 

istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

metode penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam berisi; 

tentang pengertian kompetensi guru, urgensi kompetensi dalam Islam dan 

kompetensi profesional yang harus dimiliki seorang guru bidang studi 

pendidikan agama Islam.  
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Bab III Gambaran Umum dan Kompetensi Profesional Guru 

Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Muhammdiyah 1 Wonogiri. Pada bab 

ini dilaporkan tentang gambaran umum SD Muhammadiyah 1 Wonogiri yang 

meliputi; sejarah pendirian, letak geografis, visi dan misi sekolah, struktur 

organisasi, keadaan guru, keadaan murid, sarana dan prasarana. Pada bab ini 

juga dilaporkan tentang kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam 

di SD Muhammadiyah 1 Wonogiri yang meliputi; menguasai materi, struktur 

dan konsep keilmuan mata pelajaran, menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran, mengembangkan materi secara kreatif, 

mengembangkan profesional berkelanjutan melalui tindakan reflektif dan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri. 

Bab IV Analisis  Kompetensi Profesional Guru Bidang Studi 

Pendidikan Agama Islam di  Sekolah Dasar Muhammdiyah 1 Wonogiri, yang 

meliputi; menguasai materi, struktur dan konsep keilmuan mata pelajaran, 

menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, 

mengembangkan materi secara kreatif, mengembangkan profesional 

berkelanjutan melalui tindakan reflektif dan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

 Bab V Penutup yang terdiri dari  kesimpulan, saran-saran dan kata 

penutup. Dan pada akhir skripsi disertakan pula daftar pustaka, lampiran-

lampiran dan daftar riwayat hidup. 


