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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Kompetensi Profesionalisme Guru PAI di SDN 2 Temurejo Kab. 

Grobogan 

Istilah guru profesional mengacu pada guru yang telah mendapat 

pengakuan secara formal berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam 

kaitan dengan jabatan maupun latar belakang pendidikan formalnya. 

Legalitas istilah guru profesional biasanya dinyatakan dalam bentuk surat 

keputusan, ijazah, akta, sertifikat, dan sebagainya baik yang menyangkut 

kualifikasi maupun kompetensi. Sebutan "guru profesional" juga dapat 

mengacu kepada pengakuan terhadap kompetensi penampilan unjuk kerja 

seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai tenaga 

pengajar. Kompetensi profesionalisme guru PAI di SDN 2 Temurejo Kab. 

Grobogan berlatar belakang pendidikan sekolah tinggi ilmu agama islam. 

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Turmudzi selaku guru PAI 

di  SDN 2 Temurejo dalam wawancara berikut. 

”Latar belakang pendidikan saya SD, MTs, MA dan Sekolah 
Tinggi Agama Islam Wali Sembilan Semarang… saya 
menyelesaikan studi S1 pada tahun 2002… saya lulus dari SD 
tahun 1988, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Surakarta pada tahun 1988 dan lulus pada 
tahun 1991. selepas dari madrasah tsanawiyah saya melanjutkan ke 
madrasah aliyah negeri Purwodadi. Saya lulus dari madrasah aliyah 
lulus tahun 1994…. Itu latar belakang pendidikan saya pak…..” 
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Pernyataan bapak Turmudzi tentang latar belakang pendidikan 

dalam wawancara di atas didukung dengan dokumen ijazah gelar 

akademik Sarjana Pendidikan Islam (S.PdI) yang beliau tempuh di 

Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang dalam gambar 4.1 

berikut. (ijazah akademik selengkapnya dapat dilihat pada lampiran). 

 

Gambar 4.1 Ijazah Gelar Akademik Sarjana Pendidikan Islam (S.PdI) 
bapak Turmudzi selaku guru Pendidikan Agama Islam 

 
Berdasarkan dokumen di atas, latar belakang pendidikan tertinggi 

bapak Turmudzi adalah Sarjana Pendidikan Islam (S.PdI) yang ditempuh 

di Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang. Beliau 

menyelesaikan studinya pada tahun 2002. Dari dokumen tersebut, latar 

belakang pendidikan bapak Turmudzi relevan dengan tugas yang beliau 

emban saat ini sebagai guru PAI di SDN 2 Temurejo. 

Menurut penuturan bapak Turmudzi, Latar belakang 

pendidikannya adalah SD, MTs, MA dan Sekolah Tinggi Agama Islam 
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Wali Sembilan Semarang, Beliau menyelesaikan SD tahun 1988, 

kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Surakarta pada tahun 1988 dan lulus pada tahun 1991. selepas dari 

madrasah tsanawiyah beliau melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 

Purwodadi. Beliau lulus dari madrasah aliyah tahun 1994, dan studi S1 

pada tahun 2002. Hal ini ditegaskan oleh Sutarti selaku Kepala SD Negeri 

2 Temurejo dalam kutipan wawancara berikut. 

“Kompetensi professional guru PAI kami di sini didukung dari 
latar belakang pendidikan beliau pak, pendidikan terakhir beliau 
menurut data yang masuk ke saya adalah dari sekolah tinggi ilmu 
agama islam dengan jurusan pendidikan agama islam…. Secara 
professional beliau telah memiliki kemampuan atau kompetensi 
yang dipersyaratkan melaksanakan tugas dan profesi sebagai guru 
pendidikan agama islam” 

 
Ada kesesuaian antara keterangan yang disampaikan oleh bapak 

Turmudzi dan Kepala sekolah SD Negeri 2 Temurejo. Informai latar 

belakang pendidikan bapak Turmudzi selaku guru Agama Islam juga 

ditegaskan oleh Tukinah selaku Guru kelas I dalam wawancara berikut. 

“Kalau tidak salah ingat, panjenenganipun pak Turmudzi alumni 
dari sekolah tinggi ilmu Agama Islam pak, cuma saya agak lupa, 
kampusnya di mana…..” 

 
 Guru kelas I membenarkan bahwa Turmudzi selaku guru Agama 

berlatar pendidikan sekolah tinggi ilmu Agama Islam. Guru kelas I yang 

ingat secara pasti sekolah tinggi ilmu Agama Islam, namun tidak ingat 

secara pasti kampus sekolah tinggi ilmu Agama Islam. Berbeda dengan 

Guru kelas IV, yang melihat kompetensi professional bapak Turmudzi, 

dari kemahiran beliau menguasai materi agama Islam. Berikut kutipan 
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hasil wawancara dengan Ita Puspitasari selaku guru kelas IV 

selengkapnya. 

“Kalau latar belakang pendidikan pak Turmuzi, saya kurang begitu 
paham pak, saya tahunya pak Turmudzi pinter agamanya….. kalau 
ada masalah tentang agama, saya kadang-kadang suka bertanya 
kepada pak Turmudzi.” 

 

Kompetensi guru PAI di SDN 2 Temurejo yang paling menonjol 

adalah keterampilan menulis Kaligrafi dan Tilawatil Quran. Hal ini 

sebagaimana penuturan Bapak Turmudzi dari hasil wawancara berikut. 

“Dari kecil saya suka menulis kaligrafi pak… dan kedua saya suka 
ceramah…. Saya mendalami ketrampilan kaligrafi tersebut secara 
otodidak. Anu.. pak, otodidak itu tadi pak. Ndak pernah kursus. Itu 
diberi… istilahnya dulu ada bapak guru yang mengajari gitu waktu 
di SD. Terus saya melatih sendiri… sedangkan khitobah, waktu itu 
memang ada orang yang ngajari pak, maksudnya diberi selembaran 
ini supaya dipelajari, pertama kali kami kan itu untuk yang 
pembawa acara itu pak, sehingga jadi hafal, hafal dan tahu 
mengerti harus melangkahnya seperti ini, seperti ini sehingga kami 
bisa mampu untuk menyampaikan kitobah itu.” 
 

Bapak Turmudzi menceritakan bahwa sudah dari kecil beliau suka 

menulis kaligrafi dan ceramah. Beliau mendalami ketrampilan kaligrafi 

tersebut secara otodidak. Pada saat sekolah di SD, ada bapak guru yang 

mengajari menulis kaligrafi, kemudian beliau berlatih sendiri. Khitobah, 

diakui ada yang mengajarkan, sehingga pada akhirnya beliau mampu 

untuk menyampaikan kitobah itu. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara 

dengan Tukinah selaku Guru Kelas I, berikut ini. 

“Ya pak, pak Turmudzi pandai sekali melukis kaligrafi. Hasil tulisan 
pak Turmudzi bagus sekali. Anak-anak kelas 1 juga banyak yang 
suka….beliau juga pandai berdakwah… namanya juga guru Agama 
Islam, beliau mahir dan menguasai materi-materi Agama Islam….” 
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Menurut pengakuan Guru Kelas I, bapak Turmudzi pandai melukis 

kaligrafi dan hasil tulisan kaligrafinya bagus sekali. Anak-anak kelas 1 

juga banyak yang suka. Guru Kelas I juga menyatakan bahwa bapak 

Turmudzi juga pandai berdakwah dan menguasai materi-materi Agama 

Islam. 

Secara akademis kompetensi guru PAI menguasai materi mata 

pelajaran Agama Islam yang didukung dari hasil perkuliahan di Sekolah 

Tinggi Agama Islam Wali Sembilan Semarang. Menurut penuturan Bapak 

Turmudzi, latar pendidikannyalah yang telah membekali ilmu-ilmu agama 

tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut. 

“Ya kan, mungkin karena memang latar pendidikan saya dari 
tarbiyah pak. Jadi saya memang harus menguaasi materi agama 
islam. Sebenarnya semua orang bisa menguasai materi pelajaran 
agama islam pak….Saya masuk tahun 2004, tanggal 3 September 
2004 waktu itu memang, sebelum itu saya jadi guru kelas dulu pak, 
waktu itu emang kekurangan guru kelas. Lha kemudian bapak guru 
yang dulu itu meninggal dunia, sehingga kami dimasukkan guru 
kelas, terus guru Agama sampai sekarang…..” 

 
Pada wawancara di atas, Bapak Turmudzi juga menceritakan pada 

awal mengajar di sekolah dasar. Beliau masuk menjadi guru sejak tahun 

2004. beliau juga menceritakan pengalamanya dalam memperdalam ilmu 

agamanya sebagai bekal dalam mengajar tersebut. berikut kutipan hasil 

wawancara dengan Bapak Turmudzi. 

“Kulo dulu pernah ikut di Masjid Jami Gubug pak, itu untuk 
Tilawatil Quran itu yang apa itu MTQ itu, cuma waktu itu bakat 
kami kurang baik lah istilahnya mungkin begitu, sehingga kami 
mengikuti supaya agak e… paham, ada kemajuan seperti itu. Lha 
terus kalau saya di desa saya sendiri ada jamaah Tilawatil Quran, 
juga ikut Tilawatil Quran seperti itu. Terus Yasinan, dan dulu juga 
ada pernah yang namanya Shalawat Nariyah, juga. Terus sekarang 
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ini juga Tilawatil Quran yang 81 kali yang baru kami rintis baru 4 
bulan kalau ndak salah gitu. Untuk memperdalam saya mengikuti 
kursus… Kursus… kalau kursus, … anu pak mengenai Yuri pak, 
waktu itu kursus Yuri di Donohudan, pak. Sertifikatnya ada.” 

 

Ada yang menarik dari cerita yang disampaikan oleh bapak 

Turmudzi. Beliau pernah ikut di Masjid Jami Gubug untuk 

mengembangkan kemampuan Tilawatil Quran atau MTQ. Beliau 

menyadari keterbatasan bakatnya kurang baik. Keterbatasan itu ternyata 

tidak menghentikannya untuk mengikuti Tilawatil Quran. Kegiatan 

tersebut dikembangkan di desa tempat tinggal beliau dan juga ikut 

Tilawatil Quran Selain kegiatan Tilawatil Quran, bapak Turmudzi juga 

mengikuti Yasinan, dan kelompok Shalawat Nariyah, juga. Saat ini, 

Tilawatil Quran telah 81 anggota yang baru dirintis sejak 4 bulan lalu. 

Selain mengikuti kegiatan keagamaan beliau juga mengikuti kursus Yuri 

di Donohudan dan telah memperoleh Sertifikat. Pada wawancara 

selanjutnya Bapak Turmudzi juga memaparkan terkait upaya pemahaman 

terhadap struktur, konsep, dan metode keilmuan dalam agama islam. 

Berikut kutipan hasil wawancara selengkapnya. 

“Dalam memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan. 
Relevansinya pendidikan agama Islam dalam keilmuannya menurut 
saya ilmu-ilmu agama pastinya nomor 1 pak dalam proses 
mendidik anak didik kita di sekolah karena tanpa agama yang 
paling kuat mungkin biarpun ilmunya umum kuat, tapi ternyata 
nanti masih akhlaknya, Insya Allah tetep jebol pak, paribasane 
menyeleweng kan gitu, jadi dengan bekal pelajaran agama islam 
kepandaian seseorang dapat mempengaruhi seseorang agar tetap 
berada di jalan yang di ridhoi Allah SWT.” 
 
Selain kompetensi akademis, sebagaimana informasi di atas, ada 

kompetensi yang dimiliki oleh bapak Turmudzi. Secara praktis guru PAI 
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di SDN 2 Temurejo menguasai keterampilan menyampaikan ceramah. Hal 

ini sebagaimana dinyatakan oleh Sutarti selaku Kepala SD Negeri 2 

Temurejo berikut ini. 

“Memang benar pak, pak Turmuzdi juga kadang-kadang diminta 
untuk memberikan pengajian… tidak jauh-jauh sih, hanya di 
lingkungan sekitar tempat tinggal saja. Tapi menurut saya 
kemampuan pak Turmudzi dalam berdakwah cukup bagus….” 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah di atas, bapak 

Turmuzdi juga kadang-kadang diminta untuk memberikan pengajian. Hal 

ini sempat ditampik oleh bapak Turmudzi, bahwa semua itu semata-mata 

masih belajar. Berikut kutipan hasil wawancara dengan bapak Turmudzi 

selaku guru Pendidikan Agama Islam selengkapnya.“Saya masih belajar 

pak, saya juga belum pandai, masih belajar… terus terang saya mengajar, 

berbagi ilmu pengetahuan juga maksudnya supaya ilmu saya dapat 

berkembang pak…” 

Sehubungan upaya pemberdayaan kompetensi professional guru 

PAI, kepala sekolah menyatakan guru PAI menerima tugas untuk 

membagikan ketrampilan yang dimilikinya kepada siswa SD Negeri 2 

Temurejo. Berikut keterangan Sutarti selaku Kepala SD Negeri 2 

Temurejo mengenai tanggapan bapak Turmudzi untuk memberikan 

pembelajaran ketrampilan menulis kaligrafi dan Tilawatil qur’an. 

“Bagus, pak Turmudzi terbuka sekali dan senang ketika saya minta 
anak-anak untuk diajari menulis kaligrafi dan Tilawatil qur’an… 
saya bersyukur beliau menerima dengan baik itikad saya untuk 
membantu anak-anak mengasah ketrampilan anak-anak dalam 
menulis kaligrafi dan Tilawatil qur’an…” 
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Berdasarkan hasil wawancara dan penyajian dokumen di atas, 

dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan bapak Turmudzi 

dengan gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.PdI) relevan dengan tugas 

mengajar beliau sebagai guru Agama Islam. Kompetensi guru PAI di SDN 

2 Temurejo yang paling menonjol adalah keterampilan menulis Kaligrafi 

dan Tilawatil Quran, dimana ketrampilan kaligrafi tersebut secara 

dipelajari secara otodidak, sedangkan kemampuan Tilawatil Quran beliau 

kembangkan melalui kegiatan di desanya yang saat telah memiliki 81 

anggota. Selain itu bapak Turmudzi juga memiliki keterampilan 

menyampaikan ceramah (khitobah) sehingga kadang-kadang beliau 

diminta untuk memberikan pengajian. Dengan adanya keterampilan 

menulis kaligrafi, tilawatil Quran dan khitobah tersebut, bapak Turmudzi 

dipercaya sekolah untuk menerima tugas untuk membagikan ketrampilan 

yang dimilikinya kepada siswa SD Negeri 2 Temurejo melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. 

2. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Sebagai Cara untuk Meningkatkan  

Kompetensi Profesionalisme Guru PAI di SDN 2 Temurejo Kab. 

Grobogan 

Bentuk pemberdayaan kompetensi profesional guru PAI di SDN 2 

Temurejo dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler menulis kaligrafi, 

Tilawatil Quran, Mocopat dan Kitobah. Hal ini sebagaimana 

diinformasikan oleh Sutarti selaku Kepala SD Negeri 2 Temurejo dalam 

wawancara berikut. ““SDN 2 Temurejo menyelenggarakan ekstrakurikuler 
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menulis kaligrafi, Tilawatil Quran, Mocopat dan Kitobah, semua 

dilaksanakan oleh bapak Turmuzdi sebagai upaya pemberdayaan 

keterampilan profesional yang dimiliki beliau. Tapi bila beliau juga 

kadang-kadang dibantu ustadz dan ustadzah dari luar”. 

Menurut penuturan kepala sekolah, pak Turmudzi juga kadang-

kadang diminta untuk memberikan pengajian. Hal ini ditegaskan oleh 

bapak Turmudzi, bahwa ekstrakurikuler di SDN 2 Temurejo adalah 

menulis kaligrafi, Tilawatil Quran, Mocopat dan Kitobah, berikut 

penjelasannya, 

“Saya mengampu Ekstrakurikuler menulis kaligrafi, Tilawatil 
Quran, Mocopat dan Kitobah di SDN 2 Temurejo, supaya ilmu 
yang saya gunakan ada manfaatnya pak. Lagian dengan 
ekstrakurikuler ini saya justru dapat mengasah ketrampilan menulis 
kaligrafi menjadi lebih baik.” 

 
Kegiatan ekstrakurikuler menulis kaligrafi ini dibimbing langsung 

oleh bapak Turmudzi yang dilakukan sore hari setiap Senin. Hal ini seperti 

yang disampaikan oleh kepala sekolah dalam wawancara berikut  

“Ekstrakurikuler menulis kaligrafi di sekolah kami dilakukan setiap 
Senin sore selama satu setengah jam mulai jam 15.00-16.30 WIB, 
satu kali dalam seminggu untuk kelas IV sampai kelas VI yang 
dibimbing langsung oleh bapak Turmudzi”. 
 
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan menulis kaligrafi, bapak 

Turmudzi selaku instruktur ekstrakurikuler menulis kaligrafi 

menyampaikannya dalam wawancara berikut. 

“Kegiatan ini dilakukan sejak saya menjabat sebagai guru PAI di 
sini pada tahun 2004. Fungsi dari kegiatan ini mengembangkan 
bakat seni para siswa di bidang menulis huruf Hijaiyah. Selain itu 
juga sebagai sarana pendidikan spiritual para siswa, sehingga selain 
menjiwai seni diharapkan secara spiritual mereka menjiwai isi atau 
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ajaran luhur dari Alquran. Biasanya materi yang disampaikan 
adalah memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-
letaknya dan cara-cara penerapannya menjadi sebuah tulisan yang 
tersusun. Menulis kaligrafi tanpa melihat contoh kaligrafi yang 
sudah ada. Setelah siswa mahir dalam menulis kaligrafi dilanjutkan 
dengan mewarnai gambar tersebut menggunakan krayon.” 
 
Kegiatan ekstrakurikuler menulis kaligrafi yang ditangani bapak 

Turmudzi telah membuahkan hasil di antaranya mendapatkan juara I putra 

lomba MAPSI Tahun 2015 tingkat kecamatan Karangrayung. Dokumen 

piagam penghargaan atas lomba tersebut dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.2 Piagam Penghargaan Juara I Putra Cabang Kaligrafi Lomba 
MAPSI Tahun 2015 Tingkat Kecamatan Karangrayung 
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Berdasarkan dokumen piagam penghargaan di atas, Muhammad 

Misbahul Munir berhasil menjadi juara I putra cabang kaligrafi dalam 

lomba MAPSI tingkat Kecamatan Karangrayung yang diselenggarakan 

pada tanggal 5 September 2015 bertempat di Karangrayung. Penghargaan 

yang baru saja diraih pada tahun kemarin tersebut tentu saja menjadi 

motivasi bapak Turmudzi untuk terus mengembangkan kegiatan kaligrafi. 

Kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya adalah Tilawatil Quran. 

Kegiatan ini dilakukan setiap hari Selasa satu kali dalam seminggu. Hal ini 

seperti yang disampaikan kepala sekolah dalam wawancara berikut. 

“Kegiatan Tilawatil Quran dilakukan setiap hari Selasa selama satu 

setengah jam mulai dari jam 15.00 sampai dengan 16.30 WIB dengan 

pesertanya adalah kelas IV sampai kelas”. 

Bapak Turmudzi menjelaskan proses pelaksanaan kegiatan 

Tilawatil Quran dalam wawancara berikut. 

“Kegiatan Tilawatil Quran di sekolah ini sudah ada sejak tahun 
2004, kegiatan ini berfungsi untuk mengembangkan minat dan 
bakat siswa dalam bidang keterampilan seni membaca al-Quran. 
Materi yang diajarkan dalam kegiatan ini adalah pengajaran 
bagaimana membaca al-Quran dengan indah sesuai dengan kaidah-
kaidah tilawah/qiraat dan kaidah-kaidah tajwid al-Quran”. 
 
Terkait dengan instruktur pembelajaran ekstrakurikuler MTQ atau 

Tilawatil Quran, dibantu ustad dari luar yaitu Ustadzah Rofiah. Menurut 

Kepala sekolah, dalam pembelajaran ekstrakurikuler itu pak Turmudzi, 

kadang-kadang dibantu orang luar Pernyataan tersebut disampaikan 

kepada penulis seperti dalam wawancara berikut. “Setahu saya, petugas 
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dalam pembelajaran ekstrakurikuler itu pak Turmudzi… kadang-kadang 

juga minta dibantu dari luar juga pak…” 

Bantuan tenaga pengajar menurut bapak Turmudzi, dilakukan 

ketika ada persiapan untuk menghadapi perlombaan. Hal ini dikemukakan 

oleh bapak Turmudzi dalam wawancara berikut. “Pada persiapan untuk 

lomba, kadang-kadang saya minta bantuan dari teman pak, biasanya saya 

minta bantuan ustadzah Rofiah.” 

Menurut bapak Turmudzi, pada saat mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti lomba, beliau minta bantuan kepada temannya. Teman yang 

diminta untuk membantunya adalah ustadzah Rofiah, sementara pada 

pembelajaran keterampilan menulis kaligrafi ditangani secara langsung 

oleh bapak Turmudzi. Hal ini ditegaskan oleh Sutarti selaku Kepala SD 

Negeri 2 Temurejo dalam wawancara berikut. 

“Memang benar, bahwa untuk ketrampilan menulis kaligrafi, pak 
Turmudzi mengajar sendiri. Sedangkan pada saat ada perlombaan 
seperti Tilawatil qur’an biasanya minta bantuan dari luar. Dan 
perjuangan pak Turmudzi tidak sia-sia, sehingga akhirnya dapat 
mencapai juara di tingkat kabupaten.” 
 
Kegiatan ekstrakurikuler Tilawatil Quran yang ditangani bapak 

Turmudzi dengan dibantu ustadah Rofiah telah membuahkan hasil di 

antaranya mendapatkan juara I MTQ Putri Tingkat Kabupaten Grobogan 

dan juara I dan II putri lomba MAPSI Tahun 2015 tingkat kecamatan 

Karangrayung. Berikut dokumentasi piagam penghargaan lomba tersebut. 
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Gambar 4.3 Piagam Penghargaan Juara I Putri Cabang MTQ Lomba 
MAPSI Tingkat Kecamatan Karangrayung 

 

Kegiatan Mocopat Islami di SDN 2 Temurejo dilaksanakan setiap 

hari Rabu untuk kelas IV sampai dengan kelas VI, hal ini seperti yang 

disampaikan oleh kepala sekolah dalam wawancaranya, “Ekstrakurikuler 

Mocopat Islami dijadwalkan setiap hari Rabu dengan pesertanya yaitu 

siswa kelas IV sampai dengan kelas VI, kegiatan ini ditangani langsung 

oleh bapak Turmudzi”. 

Pernyataan kepala sekolah tersebut senada dengan hasil wawancara 

dengan bapak Turmudzi. Beliau juga menjelaskan fungsi dari 
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ekstrakurikuler tersebut beserta materi yang diajarkan dalam wawancara 

berikut. 

“Ekstrakurikuler Macapat Islami dilakukan setiap hari Rabu selama 
satu jam yaitu mulai pukul 15.00-16.00 WIB. Kegiatan ini 
berfungsi untuk mengembangkan minat dan bakat siswa dalam 
tembang-tembang Jawa bernuansakan Islam. Tembang-tembang 
yang diajarkan misalnya Dhandanggula Panganten dan 
Dhandanggila Panglipur. Cara membimbing ektrakurikuler 
macapat Islami terhadap anak-anak untuk menghadapi lomba 
adalah dengan merekam tembang yang selanjutnya sebagai bekal 
latihan anak-anak di rumah. Awalnya dulu saya menceritakan 
dahulu tentang asal-usul macapat agar anak-anak memiliki minat 
untuk mengikuti kegiatan ini, dimana pada jaman Walisongo 
tembang macapat banyak digunakan sebagai media dakwah dalam 
penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Saya juga menceritakan 
arti dari tembang-tembang yang saya ajarkan, misalnya tembang 
Dhandhanggula berasal dari kata dhandhang yang berarti burung 
gagak yang melambangkan duka, dan dari kata gula yang terasa 
manis sebagai lambang suka. Kebahagiaan dapat dicapai setelah 
sebuah pasangan dapat melampaui proses suka-duka dalam 
berumah tangga. Tembang maskumambang menjadi pratanda 
dimulainya kehidupan manusia di dunia, tembang macapat ini 
memberi gambaran tentang janin dalam kandungan ibu ketika 
sedang hamil.” 
   
Kegiatan ekstrakurikuler Mocopat Islami yang ditangani bapak 

Turmudzi juga telah membuahkan hasil di antaranya mendapatkan juara II 

dan III lomba MAPSI Tahun 2015 tingkat kecamatan Karangrayung. 

Dokumentasi piagam penghargaan lomba MAPSI cabang Mocopat Islami 

dapat dilihat pada lampiran piagam penghargaan. 

Kegiatan ekstrakurikuler Khitobah ini dibimbing langsung oleh 

bapak Turmudzi yang dilakukan sore hari setiap Senin. Hal ini seperti 

yang disampaikan oleh kepala sekolah dalam wawancara berikut, “Untuk 

kegiatan ekstrakurikuler Khitobah ditangani langsung oleh bapak 

Turmudzi yang dijadwalkan setiap hari Kamis selama satu jam”. 
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Bapak Turmudzi selaku instruktur ekstrakurikuler Khitobah 

menyampaikan tujuan dari diadakannya ekstrakurikuler tersebut dan 

materi-materi yang diajarkan dalam wawancara berikut. 

“Kegiatan ekstrakurikuler Khitobah bertujuan untuk membentuk 
moral para siswa untuk berani menyampaikan kebenaran dan saling 
menasehati pada hal kebaikan. Dengan kegiatan ini bukan tidak 
mungkin jika nantinya anak-anak dapat menjadi ustadz atau Dai 
yang dapat menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dengan 
benar. Materi-materi yang diajarkan biasanya meliputi materi-
materi dari pembelajaran PAI yang telah diperoleh anak-anak. 
Mereka juga mendapatkan pengetahuan agama baru dari isi 
ceramah yang disampaikan oleh teman-teman mereka, sehingga 
mereka belajar menghargai dan mendengarkan apa yang 
disampaikan orang lain pada diri mereka.” 
 

Pelajaran ekstrakurikuler umumnya dilaksanakan setelah jam 

istirahat dan di luar jam sekolah. Pelaksanaan jadwal itu diajukan sendiri 

oleh bapak Turmudzi. Hal ini dinyatakan oleh Sutarti selaku Kepala SD 

Negeri 2 Temurejo dalam wawancara berikut di bawah ini. 

“Pelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan setelah jam istirahat dan di 
luar jam sekolah, jadwal itu diajukan sendiri oleh pak Turmudzi 
pak, saya hanya pesan agar pak Turmudzi melaksanakan tugasnya 
dengan baik, dan bermanfaat bagi anak-anak” 

 

Prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler Khitobah ini juga 

cukup membanggakan. Terbukti pada tahun 2015 salah satu siswanya 

berhasil menjadi juara I Putri cabang Khitobah pada lomba MAPSI tingkat 

Kecamatan Karangrayung. Tercapainya hasil ekstrakurikuler Khitobah 

dengan juara yang diperoleh tidak terlepas dari pembimbing yang ulet dan 

tekun dalam membimbing siswanya. Dokumen terkait piagam 

penghargaan yang telah diperoleh dari cabang Khitobah ini dapat dilihat 
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pada lampiran. Sedangkan hasil observasi kegiatan lomba Khitobah dapat 

disajikan pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.4 Siswa SDN 2 Temurejo sedang mengikuti lomba MAPSI 
cabang Khitobah 

 

Selain penjelasan jadwal pelajaran ekstrakurikuler, kepala sekolah 

juga memberikan pesan agar pembelajaran ekstrakurikuler tersebut 

dilaksanakan dengan baik, sehinggga bermanfaat bagi anak-anak. 

Berkaitan dengan pengajuan jadwal, bapak Turmudzi sendiri 

membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala sekolah. 

“Inggih betul pak, pelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan setelah 
jam istirahat dan di luar jam sekolah, saya mencoba untuk 
memanfaatkan waktu luang saja…. Tapi semua saya laksanakan 
bergiliran, tidak lantas setiap jam istirahat semua kelas ada 
pembelajaran ekstrakurikuler pak… jadi giliran.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumentasi yang telah 

dipaparkan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan adanya pelaksanaan 
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kegiatan ekstrakurikuler sebagai cara untuk pemberdayaan kompetensi 

profesionalisme guru PAI di SDN 2 Temurejo Kab. Grobogan yang dapat 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.1 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Pemberdayaan 
Kompetensi Profesional Guru PAI di SDN 2 Temurejo Kab. Grobogan 

Jenis 
Ekstrakurikuler 

Instruktur Waktu Fungsi Materi yang diajarkan 

Menulis 
kaligrafi 

bapak 
Turmudzi 

Setiap Senin 
1 kali/ 
minggu 
Pukul 15.00-
16.00 WIB 

Mengembangkan 
bakat seni para 
siswa di bidang 
menulis huruf 
Hijaiyah 

Memperkenalkan bentuk-
bentuk huruf tunggal, letak-
letaknya dan cara-cara 
penerapannya menjadi 
sebuah tulisan yang 
tersusun. Menulis kaligrafi 
tanpa melihat contoh 
kaligrafi yang sudah ada. 
Setelah siswa mahir dalam 
menulis kaligrafi 
dilanjutkan dengan 
mewarnai gambar tersebut 
menggunakan krayon 

Tilawatil Quran bapak 
Turmudzi 
dibantu 
Ustadz 
Rofiah 

Setiap Selasa 
1 kali/ 
minggu 
Pukul 15.00-
16.00 WIB 

Mengembangkan 
minat dan bakat 
siswa dalam 
bidang 
keterampilan seni 
membaca al-Quran 

Pengajaran bagaimana 
membaca al-Quran dengan 
indah sesuai dengan kaidah-
kaidah tilawah/qiraat dan 
kaidah-kaidah tajwid al-
Quran 

Mocopat Islami bapak 
Turmudzi 

Setiap Rabu 
1 kali/ 
minggu 
Pukul 15.00-
16.00 WIB 

Mengembangkan 
minat dan bakat 
siswa dalam 
tembang-tembang 
Jawa bernuansakan 
Islam 

Menceritakan asal-usul 
macapat dan arti tembang 
yang diajarkan, mengajari 
tembang-tembang jawa 
Islami dan merekamnya 
sebagai latihan siswa di 
rumah. 

Khitobah bapak 
Turmudzi 

Setiap Kamis 
1 kali/ 
minggu 
Pukul 15.00-
16.00 WIB 

Membentuk moral 
para siswa untuk 
berani 
menyampaikan 
kebenaran dan 
saling menasehati 
pada hal kebaikan 

Materi-materi dari 
pembelajaran PAI yang 
telah diperoleh anak-anak 

 
Sebagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam 

Pemberdayaan Kompetensi Profesional Guru PAI di SDN 2 Temurejo 

Kab. Grobogan, dalam tabel di atas, bentuk-bentuk pemberdayaannya 

adalah: 
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Tabel 4.2 Bentuk-bentuk Pemberdayaan Kompetensi Profesional Guru 
PAI di SDN 2 Temurejo Kab. Grobogan 

No Jenis 
Ekstrakurikuler 

Bentuk Pemberdayaan 

1 Menulis kaligrafi Melatih ketrampilan menulis 
2 Tilawatil Quran Melatih ketrampilan seni membaca Al quran  
3 Mocopat Islami Melatih ketrampilan menyanyikan lagu lagu Islam 
4 Khitobah Melatih ketrampilan berdakwah 

 

Berdasarkan temuan bentuk pemberdayaan yang terjadi di SDN 2 

Temurejo Kab. Grobogan, ada beberapa bentuk pemberdayaan. Bentuk 

pemberdayaan kompetensi guru PAI tersebut adalah 1) melatih 

ketrampilan menulis; 2) melatih ketrampilan seni membaca al quran; 3) 

melatih ketrampilan menyanyikan lagu lagu Islam; dan 4) melatih 

ketrampilan berdakwah. 

3. Faktor-faktor yang Mempermudah dan Menjadi Kendala dalam 

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Sebagai Cara untuk Meningkatkan  

Kompetensi Profesionalisme Guru PAI di SDN 2 Temurejo Kab. 

Grobogan 

a. Faktor-faktor yang Mempermudah dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Sebagai Cara untuk Meningkatkan Kompetensi 

Profesionalisme Guru PAI di SDN 2 Temurejo Kab. Grobogan 

Kegiatan ekstrakurikuler menulis kaligrafi, Tilawatil qur’an, 

khitobah dan mocopat Islam merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib 

yang diikuti oleh siswa di SDN 2 Temurejo. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh Sutarti selaku Kepala SD Negeri 2 Temurejo dalam 

kutipan wawancara berikut. 

“Kegiatan ekstrakurikuler Islam seperti menulis kaligrafi, 
Tilawatil qur’an, khitobah dan mocopat Islam bisa dibilang 
merupakan ekstrakurikuler wajib. Selain Pramuka, kami 
mewajibkan ekstrakurikuler Islam tersebut untuk diikuti oleh 
siswa kami.” 
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Pernyataan dari kepala sekolah di atas dipertegas oleh bapak 

Turmudzi selaku guru Pendidikan Agama Islam yang juga 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan oleh bapak 

Turmudzi. 

“Ya, memang sekolah kami mewajibkan siswa-siswa kami 
untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menulis kaligrafi, 
Tilawatil qur’an, khitobah dan mocopat Islam. Kegiatan 
tersebut kami selenggarakan sore hari selepas kegiatan belajar 
mengajar.” 
 
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler menulis kaligrafi, 

Tilawatil qur’an, dan khitobah cukup diminati oleh siswa di SDN 2 

Temurejo. Hal ini menjadikan kegiatan ekstrakurikuler tersebut 

ekstrakurikuler favorit di kalangan siswa. Sebagaimana yang 

dituturkan oleh Ita Puspitasari selaku guru kelas IV dalam wawancara 

berikut. 

“Kegiatan ekstrakurikuler Islam di sekolah kami cukup banyak 
disenangi siswa-siswa di sini, ekstrakurikuler seperti menulis 
kaligrafi, Tilawatil Qur’an, Mocopat Islam, dan Khitobah 
cukup banyak peminatnya.” 
 
Pernyataan dari Ita Puspitasari di atas juga dipertegas oleh 

Tukinah selaku Guru kelas I. Wawancara dengan guru kelas I tersebut 

menerangkan siswa sangat antusias dengan kegiatan ekstrakurikuler 

Islam. Berikut wawancara selengkapnya. 

“Anak-anak di sini sangat antusias dengan ekstrakurikuler 
Islam menulis kaligrafi, Tilawatil Qur’an, dan lain-lain. Hal ini 
dapat dilihat dari tingkat kehadiran siswa selama mengikuti 
kegiatan tersebut.” 
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Dukungan juga datang dari orang tua wali siswa dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini sebagaimana yang 

dituturkan oleh Sutarti selaku Kepala SD Negeri 2 Temurejo dalam 

kutipan wawancara berikut. 

“Ketika ada pertemuan wali murid, saya beritahukan beberapa 
kegiatan ekstrakurikuler seperti menulis kaligrafi, Tilawatil 
Qur’an, Mocopat Islam, dan Khitobah. Rata-rata wali murid 
mendukung kegiatan tersebut, karena mereka beranggapan 
daripada kegiatan waktu luang digunakan untuk bermain lebih 
baik ada kegiatan yang dapat mengasah keterampilan anak 
mereka.”  
 
Pernyataan kepala sekolah di atas menjelaskan bahwa orang tua 

wali murid sangat mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang 

diselenggarakan SDN 2 Temurejo karena orang tua wali murid 

beranggapan kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat digunakan untuk 

mengasah keterampilan siswa. Senada dengan pernyataan kepala 

sekolah, bapak Turmudzi selaku guru Pendidikan Agama Islam juga 

menyampaikan hal sama. Bapak Turmudzi menegaskannya dalam 

wawancara berikut. 

“Orang tua siswa di sini sangat mendukung sekali dengan 
adanya kegiatan ekstrakurikuler yang saya bimbing. Banyak 
orang tua yang mengantar dan menjemput anaknya untuk 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kadang beberapa orang tua 
ngobrol dengan saya untuk menitipkan anaknya agar diajari 
cara menulis kaligrafi yang bagus dan melatih Tilawatil 
Qur’an.” 
 
Hasil wawancara di atas diperkuat dengan hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti pada waktu kegiatan ekstrakurikuler 

berlangsung. Berikut hasil observasi yang disajikan dalam gambar di 

bawah ini. 
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Gambar 4.5 Orang tua sedang menunggu untuk menjemput anaknya 
yang sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

 

Berdasarkan kutipan wawancara dan hasil observasi di atas, 

maka dapat diketahui pelaksanaan kegiatan ekstrakuriler menulis 

kaligrafi, Tilawatil qur’an, dan khitobah didukung dengan adanya 

kebijakan sekolah yang mewajibkan kegiatan ekstrakurikuler menulis 

kaligrafi, Tilawatil qur’an, dan khitobah untuk diikuti, adanya 

dukungan dari siswa dan adanya dukungan dari orang tua siswa. 

b. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Sebagai Cara untuk Meningkatkan  Kompetensi 

Profesionalisme Guru PAI di SDN 2 Temurejo Kab. Grobogan 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler menulis kaligrafi, 

Tilawatil qur’an, dan khitobah, tidak selalu berjalan dengan lancar. 
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Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. 

Menurut bapak Turmudzi, kendala yang terjadi dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler menulis kaligrafi adalah keterbatasan  fasilitas untuk 

keterampilan menulis kaligrafi seperti kanvas atau kain, kuas dan 

pigura terbatas dan perlu biaya tinggi. Hal ini disampaikan dalam 

wawancara berikut ini 

”Kendala fasilitas untuk keterampilan menulis kaligrafi seperti 
kanvas atau kain, kuas dan pigura terbatas dan perlu biaya 
tinggi….namun karena semangat anak-anak luar biasa, maka 
kesulitan itu dapat teratasi dengan baik…. 
 

Fasilitas dalam keterampilan menulis kaligrafi dapat dilihat 

pada dokumentasi foto penelitian yang peneliti ambil seperti dalam 

gambar 4.3 di bawah ini 

   

Gambar 4.6 Perlengkapan Keterampilan Menulis Kaligrafi 
 

Keterangan bapak Turmudzi tersebut diperkuat oleh Kepala 

sekolah, bahwa ada keterbatasan terkait dengan pendanaan. Sekolah 

tidak memiliki anggaran khusus untuk pembelajaran tersebut. Hal ini 

dinyatakan oleh Sutarti selaku Kepala SD Negeri 2 Temurejo dalam 

waawancara di bawah ini. 
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“Memang kami tidak ada alokasi dana khusus untuk 
ekstrakurikuler dalam pelajaran PAI, namun kami memiliki kas 
sendiri yang kami kumpulkan dari sukarela bapak dan ibu 
guru… kadang-kadang juga kami menggunakan sisa anggaran 
sekolah yang ada.” 
 

Menurut keterangan kepala sekolah, untuk penggalangan dana 

operasional ekstrakurikuler pelajaran PAI diperoleh dari sisa anggaran 

yang ada. Kendala lain yang terjadi menurut kepala sekolah adalah 

minimnya buku materi pendukung dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

Kitobah. 

“Memang dalam pembelajaran ekstrakurikuler ini fasilitas kami 
terbatas pak, tapi keterbatasan itu tidak menghentikan kami 
untuk memberikan yang terbaik kepada siswa. Kami masih 
memiliki anak-anak yang bersemangat, dan itu menjadi modal 
bagi kami….” 
 
Keterbatasan ini terjadi karena kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan pelajaran yang diselenggarakan di luar jam 

pelajaran biasa. Kegiatan ini dilaksanakan sore hari bagi sekolah-

sekolah yang masuk pagi, dan dilaksanakan pagi hari bagi sekolah-

sekolah yang masuk sore. Kegiatan ekstrakurikuler ini sering 

dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang 

diminati oleh sekelompok siswa.  

 
B. Temuan Penelitan dan Pembahasan 

1. Temuan Penelitian 

a. Kompetensi profesionalisme Guru PAI 

Kompetensi guru PAI di SDN 2 Temurejo berdasarkan penelitian 

ditemukan terdiri dari 4 kompetensi sebagaimana tertuang dalam 
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ketetapan pemerintah UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 atas nama 

Turmudzi, S.Pd.I. Pembuktian pemenuhan kompetensi ditunjukkan 

dengan sertifikat kelulusan yang relevan dengan pendidikan agama 

Islam sebagai wujud kompetensi profesional. Turmudzi juga mampu 

membina hubungan baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, 

hal ini sebagai bentuk kompetensi sosial. Temuan kompetensi 

Turmudzi dalam kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengajar 

pendidikan agama Islam secara terstruktur dan berkelanjutan, 

sementara temuan kompetensi Turmudzi atas kompetensi kepribadian 

tampak dalam sikap keseharian yang menjadi teladan bagi masyarakat 

pada umumnya dan siswa pada khususnya. 

b. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai cara untuk meningkatkan  

kompetensi profesionalisme guru PAI 

Temuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler terkait 

pemberdayaan kompetensi profesional guru, ada dua orang guru yang 

memberikan bimbingan kegiatan ekstrakurikuler yaitu bapak Turmudzi 

dan ustadzah Rofiah. Bapak adalah guru tetap di SD tersebut 

sedangkan ustadzah Rofiah adalah teman bapak Turmudzi. Jenis 

kegiatan yang diselenggarakan meliputi keterampilan menulis 

kaligrafi, tilawatil quran, mocopat Islami dan khitobah.  Pelaksanaan 

kegiatan dilakukan seusai jam pelajaran setiap hari Senin-Kamis. 

Fungsi kegiatan tersebut dilakukan untuk melatih keterampilan siswa 

SD dalam menulis kaligrafi, tilawatil quran, mocopat Islami dan 

khitobah. 
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c. Faktor-faktor yang mempermudah dan menjadi kendala dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

1) Faktor-faktor yang mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Faktor yang mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler ini adalah dukungan dan motivasi dari kepala 

sekolah, siswa serta orang tua wali murid. 

2) Faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

ini adalah pendanaan dan keterbatasan fasilitas penunjang 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. 

2. Pembahasan 

a. Kompetensi profesionalisme guru PAI di SDN 2 Temurejo Kab. 

Grobogan 

Profesi guru Pendidikan Agama Islam berbeda dengan guru 

mata pelajaran yang lain. Guru PAI selain mengajarkan materi 

pembelajaran PAI juga mendidik siswanya dalam pembentukan dan 

pembinaan akhlak, serta menumbuhkembangkan keimanan dan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran 

agama Islam. Oleh karena itu, guru PAI dituntut memiliki kompetensi, 

salah satunya adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional 

guru merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap guru 

sehubungan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata 
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pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, 

serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. 

Seperti yang disampaikan oleh Ghazi (2013) dalam penelitiannya 

bahwa pentingnya pengetahuan tentang teori materi pelajaran, inkuiri 

tentang nilai pengetahuan materi pelajaran. Jika guru tidak memiliki 

pengetahuan tentang materi pelajaran bagaimana siswa akan belajar 

dan bagaimana metode mengajar akan menjadi yang terbaik dalam 

strategi pengajaran jika strategi pengajaran tidak dapat menyampaikan 

pengetahuan materi pelajaran berkualitas tinggi. 

Berdasarkan temuan penelitian, Guru PAI di SDN 2 Temurejo 

berlatar belakang pendidikan SD, MTs, MA dan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Wali Sembilan Semarang. Semakin tinggi kualifikasi 

pendidikan yang dimiliki seorang guru, semakin luas penguasaan 

materi pembelajaran yang dimiliki. Kualifikasi pendidikan merupakan 

salah satu upaya pemberdayaan guru dalam rangka peningkatan 

kompetensi profesional guru PAI. Seperti yang disampaikan oleh 

Subroto (2013) pemberdayaan kemampuan guru yang salah satunya 

adalah peningkatan kualifikasi pendidikan berpengaruh positif 

terhadap kinerja guru yang dalam hal ini peningkatan kompetensi 

profesional guru PAI. Untuk itu kepala sekolah perlu memberikan 

dukungan terhadap setiap guru dalam rangka peningkatan kompetensi 

profesional guru melalui pemberian kesempatan ijin belajar pada 

tingkat kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. 
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Kompetensi yang dimiliki guru PAI di SDN 2 Temurejo yang 

paling menonjol berdasarkan temuan penelitian adalah keterampilan 

menulis Kaligrafi dan Tilawatil Quran. Keterampilan yang dimiliki 

oleh guru PAI selama belajar pada jenjang pendidikan sekolah dasar 

sampai pada perguruan tinggi dapat diajarkan pada siswa ketika guru 

tersebut mengajar, dimana dalam temuan penelitian ini keterampilan 

yang dimiliki guru PAI adalah menulis Kaligrafi dan Tilawatil Quran. 

Penyaluran keterampilan yang dimiliki guru PAI terhadap siswa ini 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Ghaemi dan Sabokrouh 

(2014) bahwa Kombinasi pengembangan dan peningkatan 

pengetahuan profesional dan kompetensi guru, akan mempromosikan 

keterampilan guru atau kinerja sekolah, dan dapat meningkatkan 

belajar siswa yang mengarah pada kinerja yang lebih baik. 

Secara akademis kompetensi guru PAI menguasai materi mata 

pelajaran Agama Islam yang didukung dari hasil perkuliahan di STAI 

WS Semarang. Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya bahwa 

tingkat pendidikan juga turut mempengaruhi kompetensi profesional 

guru PAI. Guru PAI yang profesional memiliki penguasaan materi 

mata pelajaran Agama Islam yang luas. Hal ini dipertegas oleh Aziz 

dan Akhtar (2014) yang menyampaikan bahwa guru yang terlatih lebih 

kompeten daripada guru yang tidak pernah mengikuti pelatihan. 

Training atau program pengembangan profesional dibutuhkan untuk 



81 

meningkatkan kompetensi. Pengembangan profesional guru 

memberikan dampak yang menentukan guru keterampilan profesional, 

pengetahuan dan kemampuan pada pembelajaran siswa serta realisasi 

kemampuan guru dalam komitmen profesional mereka. Sejalan dengan 

penelitian Rahman (2014) yang menyimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik guru, usaha yang 

harus dilakukan adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan secara 

teratur, aktif dalam forum guru, dan melanjutkan pendidikan. Oleh 

karena itu, kinerja guru memiliki peran penting dalam mempengaruhi 

peningkatan kualitas pendidikan. 

Secara praktis guru PAI di SDN 2 Temurejo menguasai 

keterampilan menyampaikan ceramah. Metode ceramah merupakan 

metode yang umum sering digunakan oleh para pendidik, seperti 

penelitian yang disampaikan oleh Marmah (2014) bahwa metode 

ceramah menjadi metode pembelajaran dominan yang sering 

digunakan. Siswa menyukai metode ceramah ini karena mereka 

membayar uang sekolah namun tidak bagi siswa yang ingin mencari 

informasi secara mandiri. Pendidik harus mencari cara dan sarana agar 

pembelajaran lebih menarik dan melibatkan siswa. Metode ceramah 

diperlukan ketika guru memiliki persiapan yang memadai dan siswa 

sudah diberikan tugas membaca terlebih dahulu. Metode ceramah tidak 

boleh digunakan dalam waktu yang lama agar siswa tidak kehilangan 

fokus pelajaran. Hal ini diperkuat oleh penelitian Kaur (2011) bahwa 
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metode ceramah seperti metode lainnya yang tidak layak untuk semua 

tujuan metode pembelajaran, tetapi metode ceramah dapat digunakan 

dalam banyak fungsi pengajaran yang berguna. Pendekatan ceramah 

penjelasan bila digunakan dengan benar dapat menginspirasi 

antusiasme dan menangkap imajinasi siswa. Oleh karena itu 

penguasaan penggunaan metode pembelajaran yang disesuaikan 

dengan materi yang diajarkan sangat dibutuhkan dalam rangka 

menyampaikan materi pembelajaran. 

Temuan lain terkait kompetensi guru PAI SDN 2 Temurejo 

adalah berkemauan kuat untuk membagikan kompetensi Tilawatil 

Quran dan keterampilan menulis kaligrafi. Kemauan untuk melatih 

siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler ini dapat memberikan manfaat 

adanya keterikatan antara guru dan siswa. Seperti yang disimpulkan 

Sutton (2015) dalam penelitiannya dimana guru yang terlibat dalam 

kegiatan ekstrakurikuler dan mendukung siswa mereka dalam kegiatan 

ekstrakurikuler memiliki hubungan yang kuat dengan siswa, siswa 

merasa memiliki dan karena itu lebih mungkin untuk membuka diri 

dan terlibat dengan guru-guru mereka.  

Kemauan kuat yang dimiliki guru PAI ini perlu diapresiasi oleh 

kepala sekolah dengan cara memberikan dukungan dan pemberian 

motivasi terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi guru PAI. 

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Kimwarey, dkk. (2014) dimana 

bagi guru yang telah meningkatkan diri secara akademis, dukungan 
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finansial yang memadai dan promosi motivasi perlu dilakukan. 

Dengan dukungan dari kepala sekolah, guru PAI akan lebih 

termotivasi untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya 

demi peningkatan kualitas dan prestasi belajar siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai cara untuk meningkatkan  

kompetensi profesionalisme guru PAI di SDN 2 Temurejo Kab. 

Grobogan 

Bentuk pemberdayaan kompetensi profesional guru PAI di 

SDN 2 Temurejo dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler menulis 

kaligrafi, Tilawatil Quran, Mocopat dan Khitobah. Ekstrakurikuler PAI 

yang dimiliki oleh SDN 2 Temurejo ini sudah cukup beragam, seperti 

hasil penelitian dari Nuryani dan Hakam (2013) bahwa pengembangan 

kegiatan ekstrakurikuler spiritual Islam dapat dilakukan melalui 

berbagai jenis kegiatan seperti: mentoring, tilawah dan tahsin, Bahasa 

Arab, mabit, rihlah, majalah dinding, bakti sosial, Peringatan Hari 

Besar Islam (PHBI), pesantren kilat (Bulan ramadhan), dan sholat 

dhuha. Berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler PAI ini bertujuan untuk 

mengembangkan perilaku atau akhlak yang mulia sesuai dengan tujuan 

undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003. 

Pelajaran ekstrakurikuler PAI di SDN 2 Temurejo dilaksanakan 

secara terjadwal setelah jam istirahat dan di luar jam sekolah. Hal ini 

sejalan dengan penelitian dari Berglund (2014) yang menyatakan 

bahwa Sekolah dapat menyisihkan beberapa jam per minggu untuk 
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mata pelajaran agama sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kasus 

sekolah Islam, jumlah ini sama dengan satu sampai tiga jam per 

minggu untuk kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam. Hal 

ini sejalan dengan penelitian dari Sayiu, dkk. (2013) bahwa dalam 

pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler, kepala sekolah dapat mengatur 

dan memberikan pembagian kerja yang efektif dan efesien sesuai 

dengan kemampuan guru, pembagian kerja disesuaikan dengan waktu 

dan kesediaan guru untuk menjadi instruktur. Dalam hal ini, yang perlu 

ditekankan adalah kegiatan ekstrakurikuler tidak boleh mengganggu 

jadwal kegiatan belajar mengajar yang utama. 

Proses pembelajaran ekstrakurikuler MTQ atau Tilawatil 

Quran, dibantu ustad dari luar yaitu Ustadzah Rofiah. Bantuan ustadz 

dari luar ini dikarenakan keterbatasan SDM dalam mengajarkan 

ekstrakurikuler MTQ atau Tilawatil Quran. Dalam hal ini, guru yang 

berkompeten sebagai SDM yang mengajarkan pembelajaran dalam 

kegiatan ekstrakurikuler sangat dibutuhkan. Sesuai dengan penelitian 

dari Aoyagi, dkk. (2013) yang menunjukkan bahwa untuk mengatasi 

kekurangan guru yang ahli dalam melatih kegiatan ekstrakurikuler, 

sekolah melakukan dukungan perekrutan pelatih dari luar. Salah satu 

solusi dari keterbatasan SDM ini adalah dengan cara merekrut alumni 

dan meningkatkan kaderisasi. 

Berdasarkan temuan penelitian, proses pembelajaran 

keterampilan menulis kaligrafi ditangani secara langsung oleh bapak 
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Turmudzi. Hal ini dilakukan karena bapak Turmudzi memiliki 

keterampilan menulis kaligrafi sejak beliau menempuh pendidikan 

sekolah dasar. Selain itu, dari ekstrakurikuler Tilawatil Quran yang 

diampu bapak Turmudzi telah berprestasi hingga tingkat kabupaten. 

Hal ini membuktikan dari kegiatan ekstrakurikuler ini dapat 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa dengan cara 

pemberian latihan-latihan sesuai dengan jenis kegiatan ekstrakurikuler 

yang diikuti. Sejalan dengan hasil penelitian dari Sheikh (2009) bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler sangat membantu dalam mengeksplorasi 

keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Diperkuat dengan 

penelitian dari Adeyemo (2010) bahwa kegiatan ekstrakurikuler akan 

membuat siswa lebih aktif dan membangun keterampilan mereka. 

Sejalan dengan penelitian dari  Annu dan Sunita (2013) dimana 

manfaat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler termasuk memiliki nilai 

yang lebih baik, memiliki nilai tes standar yang lebih tinggi dan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, sekolah lebih teratur, dan memiliki tinggi 

konsep diri yang lebih tinggi. Ekstrakurikuler memiliki efek positif 

pada kehidupan siswa dengan meningkatkan perilaku, kinerja sekolah, 

penyempurnaan sekolah, aspek positif dalam keberhasilan proses 

pendewasaan, dan aspek sosial. Oleh karena itu, kegiatan 

ekstrakurikuler sangat penting keberadaannya dalam rangka 

peningkatan keterampilan dan kemampuan siswa. 
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c. Faktor-faktor yang mempermudah dan menjadi kendala dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai cara untuk meningkatkan 

kompetensi profesionalisme guru PAI di SDN 2 Temurejo Kab. 

Grobogan 

1) Faktor-faktor yang mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Faktor-faktor yang mempermudah pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi 

profesionalisme guru PAI di SDN 2 Temurejo dapat diketahui 

adanya dukungan dari siswa, orang tua siswa dan kebijakan dari 

sekolah untuk mewajibkan kegiatan ekstrakurikuler menulis 

kaligrafi, Tilawatil Qur’an, Mocopat Islam, dan Khitobah. Hal ini 

sesuai dengan penelitian dari Prianto (2016) bahwa dukungan 

orang tua dan guru ikut berpengaruh keterlibatan siswa dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Guru lebih menyukai kerja 

sama orang tua dalam mengembangkan nilai keterampilan siswa. 

2) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi 

profesionalisme guru PAI di SDN 2 Temurejo adalah adanya 

kendala fasilitas untuk keterampilan menulis kaligrafi seperti 

kanvas atau kain, kuas dan pigura terbatas, dan perlu biaya tinggi. 
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Selain itu, kendala lainnya adalah minimnya buku materi 

pendukung dalam pembelajaran ekstrakurikuler Khitobah. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian dari Mufaidah dan Lukitaningsih 

(2014) bahwa salah satu hambatan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler yaitu kurangnya dukungan komponen dari sekolah 

dan kurangnya sarana prasarana. Untuk mengatasi hambatan 

tersebut pihak sekolah meminta siswa membawa peralatan sendiri 

dari rumah atau dengan menyewa tempat yang mendukung  

pelaksanaan ekstrakurikuler. 

Kendala lainnya adalah keterbatasan dana, keterbatasan ini 

karena tidak adanya alokasi dana khusus untuk ekstrakurikuler 

dalam pelajaran PAI. Penggalangan dana operasional 

ekstrakurikuler pelajaran PAI diperoleh dari sisa anggaran yang 

ada. Diperkuat dengan hasil penelitian dari Sumaryono, dkk. 

(2014) bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler adalah keterbatasan dana. Solusi yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi keterbatasan dana ini adalah dapat 

dilakukan dengan mencari sponsor dari luar dengan cara 

menyebarkan proposal. 

 


