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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah        

   Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan 

yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan 

bernegara, karena pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Pendidikan juga merupakan salah satu cara untuk 

mencapai tujuan pembangunan bangsa. Dalam pembukaan UUD 1945 

disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  

   Sejalan dengan pentingnya pendidikan tersebut salah satu faktor 

penting dalam pencapaian keberhasilan pendidikan adalah guru atau ustadz. 

Mereka memiliki peranan penting dalam perkembangan dunia pendidikan, 

karena pada dasarnya manusia adalah makhluk Allah yang berpotensi untuk 

mendidik dan dididik sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surat Ali Imran 

ayat 79: 

انَكَ ام لبنْأَ رٍش يؤتيالْ اُهللا هكتاب كْحلُاْوم والنبثُ ةَوم قُيلَو لكُ اسِلنوناو باَعاد ّيل 

نم نواِهللا د  ولككُ نوناو ريِّنِابيبِ نكُ امنتم تعّلمالْ نَواكتب بِوكُ امنتم تدرسنَو.   

Artinya: Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya 

Al kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia Berkata kepada manusia: "Hendaklah 

kalian menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan 

tetapi (Dia berkata): "Hendaklah kalian menjadi orang-orang rabbani(orang 

yang Sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah SWT.), Karena kalian selalu 

mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. 
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   Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional yakni 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, di 

butuhkan guru yang profesional dan mempunyai kompetensi untuk memenuhi 

tuntutan perkembangan dunia pendidikan yang semakin maju, sehingga 

mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional. Guru 

yang profesional mempunyai tiga tugas pokok yang meliputi mendidik, 

mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan 

nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan tehnologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan 

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

   Kemudian di dalam PP. No. 19 tahun 2005, pasal 28 (ayat3) 

menyebutkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 

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

pedagogik; 2). Kompetensi kepribadian; 3). Kompetensi profesional; dan 4). 

Kompetensi sosial. Disyaratkan juga bahwa menjadi guru harus sehat jasmani 

dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. (Yamin, 2006: 79). 

   Kemampuan yang telah disebutkan di atas perlu diperhatikan oleh 

semua guru, baik guru yang mengajar bidang studi umum dan kejuruan 

ataupun guru yang mengajar bidang studi pendidikan agama, karena mutu dari 

kelulusan serta tinggi rendahnya prestasi siswa sangat tergantung dari peran 

guru dan menjadi tanggung jawab guru. Melihat tanggung jawab guru yang 

sangat berat maka perlu dipersiapkan kompetensi-kompetensi yang memenuhi 
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syarat standar pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. 

Oleh karena itu guru harus memiliki keahlian dalam tugas yang diembannya, 

karena apabila diserahkan pada yang bukan ahlinya maka akan berakibat fatal, 

seperti sabda Rosulullah SAW. Dari abu Hurairah RA., Rosul berkata, 

  )رواه البخاري( ةَـاعالس رِظتانفَ هلهأَ رِيغَ ىلَإِ رمَألاْ دسّا وذَإِ

Artinya: Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka 

tunggulah kehancuran (H.R. Al Bukhori).(Suyuthi, 2006: 60) 

 

   Berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi guru, antara lain: 

1). adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan 

penguasaan pengetahuan, 2). semua guru belum semuanya disertifikasi, 3). 

pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, dan 4). 

kesejahteraan guru yang belum memadahi. Jika hal tersebut tidak segera 

diatasi maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya 

kualitas pendidikan yang dimaksud antara lain: 1). Kemampuan siswa dalam 

menyerap mata pelajaran yang diajarkan guru tidak maksimal, 2). Kurang 

sempurna pembentukan karakter yang tercermin dalam sikap dan kecakapan 

hidup yang dimiliki oleh setiap siswa, 3). Rendahnya kemampuan membaca, 

menulis dan berhitung terutama di tingakat dasar (hasil studi internasional 

yang dilakukan oleh organisasi International Education Achievement, 1999).   

   Berdasarkan uraian diatas guru Pendidikan Agama Islam adalah 

merupakan bagian dari barisan para guru yang bertugas mendidik dan 

mengajar anak-anak disekolah dalam rangka menanamkan nilai-nilai Islam. 

Tugas ini sangatlah berat karena selain adanya tututan di dunia dan akhirat 
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juga baik buruknya prilaku kepribadian siswa yang pertama ditanya adalah 

siapa guru agamanya.  

   Para ulama telah memformulasikan sifat wajib yang mesti ada pada 

seorang Rosul yaitu, (1) Al-Shidq; (2) Al-Amanah; (3) Al-Tabligh; (4) Al-

Fathonah, sifat-sifat tersebut diharapkan kepada guru Pendidikan Agama 

Islam untuk meneladaninya agar berhasil dalam tugas-tugas kependidikannya. 

Sifat-sifat, tersebut sekaligus mencerminkan profil guru Pendidikan Agama 

Islam yang diharapkan (ideal). Berdasarkan sifat-sifat tersebut dapat dipahami 

bahwa ada beberapa kemampuan dan perilaku yang perlu dimiliki oleh guru 

Pendidikan Agama Islam agar dalam menjalankan tugas kependidikannya 

dapat berhasil secara optimal. Profil tersebut intinya terkait dengan aspek 

personal dan aspek profesional dari guru. Aspek personal menyangkut pribadi 

guru itu sendiri, yang menurut para ulama ditempatkan pada posisi yang 

utama. Sedangkan aspek profesional menyangkut profesi dari guru, dalam arti 

ia memiliki kualifikasi profesional sebagai guru Pendidikan Agama Islam. 

   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 
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perilaku kependidikan yang dihadapi, dipertimbangkan, dipecahkan dan 

didudukkan dalam perspektif Islam (Muhaimin, 2001: 97) 

   SMP Muhammadiyah 2 Surakarta merupakan lembaga formal 

yang mana guru-gurunya semakin ditingkatkan mutu dan kompetensinya, 

kalau dulu guru-guru SMP kebanyakan hanya lulusan sarjana muda namun 

sekarang kebanyakan dari mereka lulusan S-1(Strata-1). Hal ini menunjukan 

adanya kemajuan dalam rangka peningkatan kompetensi guru di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta. Tetapi walaupun demikian mengingat tugas guru 

Pendidikan Agama Islam yang menyangkut tanggung jawab moral yaitu 

mendidik peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa dan berakhlaqul 

karimah, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana kompetensi guru 

Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. 

 

B.  Penegasan Istilah 

   Untuk menghindari terjadinya berbagai macam penafsiran yang 

kurang tepat atas judul skripsi ini yang berjudul “ Kompetensi Guru 

Pendidikan Agama Islam (Studi di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun 

2009) “ , terlebih dahulu diberi batasan pengertian sebagai berikut: 

1. Kompetensi Guru 

Kompetensi guru menurut Charles (1994) mengemukakan: 

Competency as rational performance which satisfactorily meets the 

objective for a decired condition (kompetensi adalah merupakan perilaku 

yang rasional untuk tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi 
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yang diharapkan). Sedangkan menurut UUD RI No 14 tahun 2005 tentang 

kompetensi bagi guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi guru adalah 

seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya (dalam Mulyasa, 2007: 25) 

2. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah bidang studi yang diajarkan 

kepada siswa SMP Muhammadiyah 2 Surakarta, diluar mata pelajaran 

umum, yang meliputi:  

a. Al Qur’an 

b. Aqidah Akhlaq 

c. Sejarah kebudayaan Islam (SKI) / Tarikh 

d. Ibadah 

e. Kemuhammadiyahan 

f. Baca Tulis Al Qur’an (BTA) 

3. SMP Muhammadiyah 2 Surakarta.  

SMP Muhammadiyah 2 Surakarta merupakan sekolah menengah 

pertama swasta di bawah pengawasan Majlis Pendidikan Dasar dan 

Menengah Organisasi Islam Muhammadiyah di Surakarta. 

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan Kompetensi Guru 

Pendidikan Agama Islam  di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta adalah 

kemampuan guru bidang studi Pendidikan Agama Islam di SMP 
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Muhammadiyah 2 Surakarta dalam melaksanakan tugas mengajar sesuai 

dengan kompetensi yang ada. 

C.  Perumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas maka 

penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

 Bagaimanakah kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta?. 

 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

 Untuk mengetahui kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta. 

Sedangkan kegunaan dari penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan gambaran tentang kompetensi guru Pendidikan Agama  

Islam di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. 

2. Sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas lulusan. 

3. Untuk menambah pengalaman penulis di bidang penelitian. 

 

E.  Tinjauan Pustaka 

   Berkaitan dengan penulisan skripsi ini penulis menemukan 

beberapa literatur diantaranya yang ditulis oleh Faiz Burhanudin (UMS: 2006) 

dalam skripsinya yang berjudul  Kompetensi Guru Bidang Studi Pendidikan 

Agama Islam di SMA Muhammadiyah Kudus tahun 2005 , memaparkan 
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kompetensi guru berdasarkan acuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Guru dan Teknis 

yang terdiri dari sepuluh indikator kompetensi guru dan diambil dari buku 

Menjadi Guru Profesional karya Drs. Moh. Uzer Usman tahun 1990. 

   Penelitian kedua yaitu yang di bahas oleh Annik Winarni (UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2008) yang berjudul  Kompetensi Pedagogik 

Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di MTsN Godean , 

memaparkan tentang kompetensi pedagogik guru, yaitu kompetensi mengelola 

pembelajaran, kompetensi perancangan pembelajaran, kompetensi 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, kompetensi 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, kompetensi evaluasi hasil belajar, 

kompetensi pemahaman terhadap peserta didik, dan yang terakhir kompetensi 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.( http://digilib.uin-suka.ac.id). 

   Penelitian ketiga yaitu yang dibahas oleh Hanifah Lubis ( UIN 

Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2008) dalam skripsinya yang berjudul  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  mengetahuai pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. (http://www.pdf-

search-engine.com). 
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   Jadi disini jelas berbeda dengan yang penulis bahas, karena penulis 

akan membahas tentang kompetensi guru PAI, dan yang penulis jadikan acuan 

adalah Standar kompetensi guru SLB, SD, SMP, SMU yang dikeluarkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan 

Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan Jakarta tahun 2003, yang 

mengeluarkan tujuh komponen kompetensi sebagai standar kompetensi guru. 

Sedangkan yang dibahas oleh saudara Faiz Burhanudin kompetensi 

kepribadian dibahas tersendiri, tetapi dalam skripsi ini kompetensi kepribadian 

melingkupi ketujuh kompetensi yang ada. Adapun yang dibahas oleh saudara 

Anik Winarni hanya membahas tentang kompetensi pengelolaan 

pembelajaran, perbedaan dengan yang penulis bahas terletak pada kompetensi 

pengembangan potensi dan penguasaan akademik. Penelitian yang dilakukan 

oleh saudara Hanifah Lubis hanya meneliti tentang evaluasi pembelajaran dan 

pelaksanaannya. 

F.  Metode Penelitian  

1.  Penentuan Subyek 

Dalam penelitian ini, penentuan subyek pada dasarnya merupakan 

penelitian sumber data. Dalam hal ini sumber data dibagi menjadi dua 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Data primer yang dikumpulkan dari penelitian mengenai 

kompetensi guru Pendidikan Agama Islam ini sumber datanya adalah 

semua guru bidang studi Pendidikan Agama Islam di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta yang berjumlah 4 orang guru. Kemudian 
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untuk mengumpulkan data sekunder, sumber datanya adalah kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana, siswa serta 

seluruh staff karyawan di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta, dan juga 

dengan mempelajari data sekunder yang ada berupa catatan-catatan dan 

dokumen-dokumen yang ada. 

2.  Populasi 

  Populasi menurut Hadi (1998: 60) seluruh penduduk yang 

dimaksudkan untuk diselidiki, istilah penduduk dapat diganti dengan 

pengertian sejumlah benda , binatang atau peristiwa-peristiwa. Sedangkan 

menurut Azwar (2001: 31) mendefinisikan populasi sebagai sekelompok 

subyek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta yang berjumlah 4 orang guru. 

3.  Tehnik pengumpulan data  

 Beberapa tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a)  Tehnik wawancara 

Wawancara atau interview menurut Hadi (1984: 192) adalah 

merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan tanya jawab 

lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang 

satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga 

sendiri suaranya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan daftar 

pertanyaan yang sudah disiapkan ( Interview guide) agar wawancara 
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terarah sesuai dengan yang telah direncanakan. Tehnik wawancara ini 

digunakan penulis untuk memperoleh data tentang kondisi sekolah, 

inventaris sekolah serta untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

guru Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. 

Penggunaan tehnik wawancara dalam penelitian ini dalam rangka 

mengumpulakan data sekunder. Adapun yang diwawancarai dalam 

pengumpulan data ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

bagian sarana prasarana, guru PAI, karyawan TU dan siswa SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta. Adapun siswa yang diwawancarai 

sebanyak 15 siswa dari kelas VII sampai kelas IX. 

b)  Tehnik Observasi 

Tehnik observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan mengamati dan mencatat gejala yang sedang diteliti. Observasi 

dapat diartikan sebagai pengamatan pencatatan dengan cara yang 

sistematis mengenai fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. 

Menurut Kartini Kartono (1990: 157) observasi adalah studi yang 

disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala 

alam dengan jalan pencatatan dan pengamatan. Metode ini penulis 

gunakan untuk mengetahui kondisi SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 

secara langsung dengan mengecek kebenaran yang penulis peroleh dari 

wawancara tentang kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

proses pengajarannya di kelas. 
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c)  Dokumentasi  

Tehnik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data mengenai 

hal-hal atau  variabel-variabel yang berupa catatan-catatan, transkripsi, 

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

sebagainya. (Arikunto, 1998: 236). Tehnik ini digunakan untuk 

mengumpulkan data sekunder, yang meliputi: jumlah guru PAI, jumlah 

guru umum, jumlah karyawan, struktur organisasi, inventarisasi 

sekolah, kalender pendidikan dan lain-lain.  

 

G.  Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan penulis 

menggunakan tehnik diskriptif kualitatif, yaitu tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi predikat pada variabel yang diteliti sesuai 

dengan kondisi sebenarnya. Predikat yang diberikan dalam bentuk peringkat 

yang sebanding dengan kondisi yang diinginkan. Agar pemberian predikat 

dapat tepat, sebelum pemberian predikat dilakukan, kondisi tersebut diukur 

dengan prosentase, baru kemudian ditransfer ke predikat (Arikunto, 1990: 

353). 

   Penelitian ini juga menggunakan tehnik diskriptif evaluatif, yang 

mana evaluasi nantinya akan menambah bahan pertimbangan nilai dengan 

manfaat dan efektifitas yang dikehendaki. Evaluasi ini akan menggunakan 

parameter kompetensi yang akan diuji untuk menetapkan efektifitas dalam 
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mencapai tujuan yang diharapkan dan nantinya akan disertai saran ke arah 

usaha perbaikan ( John W. Best, 1987: 120)  

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Skipsi ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, dengan sisitematika 

penyusunan sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 

penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data dan sisitematika penyusunan 

skripsi. 

BAB II : Komponen Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, bab ini 

akan dibahas tentang pengertian  kompetensi guru serta  profil guru 

pendidikan agama Islam yang profesional. Diuraikan juga tentang tiga 

komponen kompetensi guru PAI yang menjadi landasan teoritik penelitian, 

khususnya yang berkaitan dengan guru pendidikan agama islam. Dalam bab 

ini juga dibahas tentang guru pendidikan agama Islam yang ideal dan cara-

cara mewujudkannya. 

BAB III : Gambaran umum  dan kompetensi guru pendidikan agama  

Islam  di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Pada bab ini akan dilaporkan 

tentang gambaran umum SMP Muhammadiyah 2 Surakarta yang meliputi: 

letak geografis, sejarah berdirinya dan perkembangannya, struktur organisasi, 

keadaan siswa dan karyawan, sarana prasarana serta gambaran guru 

pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. 
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BAB IV ; Analisis Data. Pada bab ini memuat tentang keseluruhan data 

hasil penelitian yang berhubungan dengan kompetensi guru pendidikan agama 

islam di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta.  

BAB V ;  Penutup, Mengakhiri penulisan skripsi pada bab V akan 

diuraikan mengenahi kesimpulan akhir dari penelitian, saran-saran yang 

berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait dari subyek penelitian dan kata 

penutup.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


