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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Kompetensi Profesional Guru

a. Pengertian Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan suatu hal yang menggambarkan

kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun

yang kuantitatif. Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi

itu dapat digunakan dalam dua konteks, yakni : Pertama, sebagai

indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang

diamati. Kedua, sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif,

afektif, dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh.10

Kompetensi mengacu pada kemampuan seseorang

melaksanakan sesuatu, yang kemampuan itu diperoleh melalui

pelatihan atau pendidikan.11 Kompetensi adalah perpaduan dari

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam

kebiasaan berfikir dan bertindak.12

Menurut Mc. Leod dalam Usman, kompetensi merupakan

perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan

sesuai kondisi yang diharapkan.13 Mulyasa mengemukakan bahwa

10Kunandar, Guru Professional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 51-52
11 Agus Wibowo, Menjadi Guru Berkarakter, Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2012, hal. 103
12Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta: Kencana, 2008,

hal. 133
13Ibid.,
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kompetensi menunjuk kepada perbuatan (performance) yang bersifat

rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam proses

belajar.14Sementara guru adalah pendidik profesional dengan tugas

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Orang yang

disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang

program pembelajaran, serta mampu menata dan mengelola kelas agar

siswa dapat belajar dan pada akhirnya akan mancapai tingkat

kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.15

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan

bahwa kompetensi itu mempunyai pengertian bahwa suatu

kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh

seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dalam hal

ini kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru.

b. Jenis-jenis Kompetensi Guru

E. Mulyasa menyatakan bahwa secara garis besar standar

pendidik dan tenaga kependidikan adalam aspek kompetensi sebagai

ager pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta

pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi

14 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Bandung: Rosdakarya, 2008, hal. 96
15Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi

Guru, Jogjakarta : Ar-Ruzz Mediz, 2013, hal. 23.
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sosia.16Berdasarkan persepektif kebijakan nasional, pemerintah telah

merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum

dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, yaitu: kompetensi pedagogis,

kepribadian, sosial, dan profesional:

1) Kompetensi pedagogis

Kompetensi pedagogis adalah kemapuan dalam

pengelolaan peserta didik yang meliputi : (a) pemahaman wawasan

atau landasan kependidikan yaitu pemahaman yang benar tentang

konsep pendidikan tersebut akan membuat guru sadar posisi

strategisnya di tengah masyarakat dan peranannya yang besar bagi

upaya pencerdasan generasi bangsa. (b) pemahaman tentang

peserta didik yaitu guru harus mengenal dan memahami siswa

dengan baik, memahami tahap perkembangan yang telah

dicapainya, kemampuannya, keunggulan dan kekurangannya,

hambatan yang dihadapi serta faktor dominan yang

mempengaruhinya. (c) pengembangan kurikulum/silabus yaitu

setiap guru menggunakan buku sebagai bahan ajar. Buku pelajaran

banyak tersedia, demikian pula buku penunjang. Singkatnya, guru

tidak perlu repot menulis buku sesuai dengan bidangnya. (d)

perancangan pembelajaran yaitu guru efektif mengatur kelas

mereka dengan prosedur dan mereka menyiapkannya. (e)

16E.Mulyasa, Impelemtnasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan
Kepala Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hal 34
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pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis yaitu

pembelajaran yang menarik, menantang, dan tidak monoton, baik

dari sisi kemasan maupun isi atau materinya. (f) evaluasi hasil

belajar yaitu penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan

informasi untuk mengukur pencapaian peserta didik. (g)

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimilikinya yaitu belajar merupakan proses di mana

pengetahuan, konsep, keterampilan dan perilaku diperoleh,

dipahami, diterapkan, dan dikembangkan. Anak-anak mengetahui

perasaan mereka melalui rekannya dan belajar. Maka belajar

merupkan proses kognitif, sosial, dan prilaku.

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi pribadi yaitu kemampuan kepribadian yang:

(a) Berakhlak mulia yaitu pendidikan nasional yang bermutu di

arahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehta, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

(b) mantap stabil dan dewasa yaitu pendidikan bukan hanya

melatih manusia untuk hidup, maka karakter guru merupakan hal

yang sangat penting. (c) arif dan bijaksana yaitu guru bukan hanya

menjadi seorang manusia pembelajar tetapi menjadi pribadi bijak,

seorang yang saleh yang dapat mempengaruhi pikiran generasi
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muda. (d) menjadi teladan yaitu pribadi guru sangat berperan

dalam membentuk pribadi peserta didik ini dapat dimaklumi

karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh. (e)

mengevaluasi kinerja sendiri yaitu dimana untuk memperbaiki

proses pembelajaran dimasa yang mendatang. (f) mengembangkan

diri yaitu semangat yang besar untuk menuntut ilmu. (g) religius

yaitu berkaitan dengan akhlak mulia dan kepribadian seorang

muslim.

3) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial yaitu seorang guru sama seperti manusia

yang lainnya adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya

berdampingan dengan manusia lainnya. Guru diharapkan

memberikan contoh baik terhadap lingkungannya, dengan

menjalankan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari

masyarakat sekitarnya. Guru harus berjiwa sosial tinggi, mudah

bergaul, dan suka menolong, bukan sebaliknya, yaitu individu yang

tertutup dan tidak memperdulikan orang-orang disekitarnya

4) Kompetensi profesional

Kompetensi Profesional yaitu tugas guru ialah mengajarkan

pengetahuan kepada murid. Guru tidak sekedar mengetahui materi

yang di ajarkannya, tetapi memahami secara luas dan mendalam.
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Oleh karena itu guru harus selalu belajar untuk memperdalam

pengetahuannya terkait mata pelajaran yang di ampunya.17

c. Pengertian Profesional

Menurut Jamil Suprihartiningrum Istilah profesional

(professional) berasal dari kata profession (pekerjaan) yang berarti

sangat mampu melakukan pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional

berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan

sebuah profesiensi (kemampuan tinggi) sebagai mata pencaharian.

Kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan

kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Dengan

kata lain, guru yang ahli dan terampil dalam melaksanakan profesinya

dapat disebut sebagai guru yang kompeten dan profesional.18

Guru dan dosen yang profesional merupakan faktor penentu

proses dan keluaran pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menjadi

guru profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan

mengaktualkan diri.19 Demikian juga Al-Qur’an menuntun kita bekerja

dengan penuh kesungguhan, apik, dan bukan asal jadi. Sebagaimana

yang telah di ungkapkan dalam  Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 135:

             
     

17Jejen Musfah, Op.Cit., hal. 30-54.
18Jamil Suprihatiningrum, Op.Cit., hal. 115.
19Asrorun Ni’am Sholeh, Op.Cit., 2006, hal. 9.
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Artinya: Katakanlah: “Hai kaumku, berbuatlah sepenuh
kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat (pula). Kelak kamu
akan mengetahui, siapakah (diantara kita) yang akan memperoleh
hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim
itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.”20

Berdasarkan ayat di atas maka jelaslah bahwa seorangekonomi

harus mempunyai kemampuan dalam melakukan sesuatu begitu juga

guru harus memiliki kompetensi dalam setiap melakukan proses

pembelajaran termasuk dalam penguasaan materi pada mata pelajaran

ekonomi, karena segala sesuatu yang dikerjakan harus dilakukan

sesuai dengan kemampuan dengan penuh kesungguhan, apik, dan

bukan asal jadi.

d. Pengertian Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan

yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan

tugas mengajarnya dengan berhasil.21Kompetensi profesional

merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan materi

pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan

substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta

menambah wawasan keilmuan sebagai guru.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat (3)

dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan

20Jejen Musfah, Op, Cit., Hal. 56.
21Hamzah B.Uno, Profesi Kependidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal. 18
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mendalam yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar

kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.22

Kompetensi profesionalisme guru juga dapat diartikan sebagai

kemampuan dan kewenangan guru dalam  menjalankan profesi

keguruan. Guru yang piawai dalam  melaksanakan profesinya dapat

disebut sebagai guru yang kompeten dan profesional. Lebih lanjut

dalam menjalankan kewenangan profesionalnya, guru dituntut untuk

memiliki keanekaragaman kecakapan yang bersifat psikologis yang

meliputi kompetensi kognitif (kecakapan ranah cipta), kompetensi

afektif (kecakapan ranah rasa), dan kompetensi psikomotor (kecakapan

ranah karsa).23

BerdasarkanBSNP kompetensi profesional adalah Kemampuan

penguasaan materi secara luas dan mendalam yang meliputi : (a)

konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/ seni yang menaungi/

koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum

sekolah; (c) hubungan konsep antara mata pelajaran terkait; (d)

penerapan konsep keilmuan dan kehidupan sehari-hari; dan (e)

kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap

melestarikan nilai dan budaya nasional.24

e. Karakteristik Guru Profesional

Marselus R Payong menyatakan bahwa guru profesional adalah

seorang ahli bidang studi (subject matter specialist). Setelah melewati

22Jamil Suprihatiningrum, Loc.Cit., hal. 115.
23Yuliani Nuraini Sujiono, Op.Cit., 2013, hal. 116-117.
24Jejen Musfah, Loc.Cit., hal. 54
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proses pendidikan dan pelatihan yang realtif lama (kurang lebih empat

tahun untuk jenjang strata satu (S1) ditambah dengan satu tahun

pendidikan profesi, maka para guru dinggap memiliki pengetahuan dan

wawasan yang cukup tentang isi mata pelajaran yang terkait dengan

turuktur, konsep, dan keilmuannya.25

Ada lima ukuran seorang guru dinyatakan profesional.

Pertama, memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya.

Kedua, secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara

mengerjakannya. Ketiga, bertanggung jawab memantau kemampuan

belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi. Keempat,  mampu

berfikir sistematis dalam melakukan tugas dan kelima, semestinya

menjadi bagian dari masyarakat belajar dilingkungan profesinya.26

Ciri-ciri guru profesional, antara lain:

1) Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini
berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah siswanya.

2) Guru menguasai secara mandalam bahan/mata pelajaran yang di
ajarkannya serta cara mengajarkannya kepada siswa. Bagi guru hal
ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

3) Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui
teknik evaluasi. Mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa
sampai tes hasil belajar.

4) mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan
belajar dari pengalamannya. Artinya, harus selalu ada waktu untuk
guru guna mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa yang
telah dilakukannya.

5) Guru seyogiannya merupakan bagian dari masyarakat belajar
dalam lingkungan profesinya, misalnya kalau di Indonesia, PGRI
dan organisasi lainnya.27

25Marselus R. Payong, Sertifikasi Profesi Guru, Jakarta: Indeks, 2011, hal.  44
26Jamil Suprihatiningrum, Op.Cit., hal. 73
27Ibid, hal. 74.



17

a. Standar Kualifikasi Akademik Guru Profesional di Indonesia

Terdapat dua kualifikasi akademik guru, yaitu kualifikasi guru

melalui pendidikan formal dan kualifikasi guru melalui uji kelayakan

dan kesetaraan.

1) Kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal

mencakup kualifikasi akademik sebagai berikut :

a) Kualifikasi akademik guru PAUD/TK/RA

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi

akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau

sarjana (S-1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau

psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi.

b) Kualifikasi akademik guru SD/MI

Guru pada SD/MI atau yang sederajat, harus memiliki

kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-

IV) atau sarjana (S-1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-

IV/S-1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari

program studi yang terakreditasi

c) Kualifikasi akademik guru SMP/MTs

Guru SMP/MTs atau yang sederajat, harus memiliki

kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-

IV) atau sarjana (S-1) program studi yang sesuai dengan mata
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peajaran yang diampu, dan diperolehdari program studi yang

terakreditasi.

d) Kualifikasi akademik SMA/MA

Guru pada SMA/MA atau yang sederajat, harus

memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma

empat (D-IV) atau sarjana (S-1) program studi yang sesuai

dengan mata peajaran yang diampu, dan diperolehdari program

studi yang terakreditasi.

e) Kualifikasi akademik guru SDLB/SMPLB/SMALB

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB atau yang sederajat,

harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) program studi yang

sesuai dengan mata peajaran yang diampu, dan diperolehdari

program studi yang terakreditasi.

f) Kualifikasi akademik guru SMK/MAK

Guru pada SMK/MAK atau yang sederajat, harus

memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma

empat (D-IV) atau sarjana (S-1) program studi yang sesuai

dengan mata peajaran yang diajarkan/diampu, dan

diperolehdari program studi yang terakreditasi.

2) Kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat

sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan,
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tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh

melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan

bagi seseorang uang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh

perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya

(PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik

dan Kompetensi Guru).28

b. Indikator-Indikator Kompetensi Profesional Guru

Menurut Kunandarindikator-indikator kompetensi profesional

guru dalam penguasaan materi pelajaran adalah sebagai berikut:

1) Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah
2) Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi

atau koheren dengan materi ajar
3) Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-

hari
4) Memahami hubungan konsep antara mata pelajaran terkait
5) Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk

memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi.29

Menurut Jamil Suprihartiningrum indikator-indikator

kompetensi guru profesional dalam penguasaan materi pelajaran

adalah sebagai berikut:

1) Menguasai disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan
pelajaran

2) Menguasai bahan aja yang diajarkan
3) Menguasai pengetahuan tentang karakteristik siswa
4) Menguasai pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan
5) Menguasai pengetahuan serta penguasaan metode dan model

mengajar
6) Penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran,

28Jamil Suprihartiningrum. Op.Cit., hal. 95-97
29Kunandar, Guru Profesional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 77
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7) Menguasai pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu
menrencanakan, memimpin, guna kelancaran proses pendidikan.30

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi

pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru

mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah

dan substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan

terhadap struktur metodologi keilmuan. Setiap sub kompetensi

tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut:

1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi.
Guru harus memahami matei ajar yang ada dalam kurikulum
sekolah. Memahami  struktur, konsep, dan metode keilmuan yang
menaungi dan koheren dengan materi ajar. Memahami hubungan
konsep antarmata-pelajaran terkait dan menerapkan konsep-
konsep keilmuan dalam proses belajar mengajar.

2) Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki implikasi
bahwa guru harus menguasai langkah-langkah penelitian dan
kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/ materi bideng
studi.31

Keseluruhan kompetensi guru dalam praktiknya merupakan

satu kesatuan yang utuh. Beberapa para ahli mengatakan istilah

kompetensi profesional sebenarnya merupakan “payung” karena telah

mencakup semua kompetensi lainnya, sedangkan penguasaan materi

ajar secara luas dan mendalam lebih tepat disebut dengan penguasaan

sumber bahan ajaratau sering disebut bidang studi keahlian.32

30Jamil Suprihartiningrum. Op.Cit., hal. 119.
31Suyanto dan Asep, Menjadi Guru Profesional “Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan

Kualitas Guru di Era Global”, Jakarta : Erlangga. 2013, hal. 43-44.
32Ibid., hal. 43-44.
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Menurut Sudarman Damin kompetensi professional dalam

bentukmenguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi

dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

a. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah
b. Memahami struktur, konsep, metode keilmuan yang menaungi

atau kongheren dengan materi ajar
c. Memahami hubungan konsep antar dengan mata pelajaran yang

terkait
d. Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-

hari.33

Dari keseluruhan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada

prinsipnya profesional guru adalah kemampuan penguasaan seorang

guru terhadap materi yang diajarkan, dan kemampuan penguasaan

pembelajaran yang mendidik serta mampu mengembangkan

keprofesionalannya. Ukuran guru yang profesional hendaknya

mengacu kepada standar kompetensi guru yang telah ditetapkan

pemerintah.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang telah ada dan pernah

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat dijadikan acuan dan

pendukung dalam sebuah penelitian yang baru. Pada bagian ini peneliti akan

mengemukakan beberapa penelitian yang sesuai dengan penelitian yang

penulis lakukan.

1. Nur Hidayatin Khotimah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas

Ilmu Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun

33Sudarwan Danim, Pengantar Kependidikan. Bandung: Alfabeta, 2010, hal .24
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2013 dalam penelitiannya tentang “Hubungan antara Kompetensi

Profesional dan Pedagogik Guru dengan Prestasi Belajar Siswa kelas IX

dalam Pembelajaran Al-Qur’an hadits di MTs Negeri Ngemplak Sleman

Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang hubungan antara kompetensi

profesional dan Pedagogik guru dengan prestasi belajar siswa kelas IX

dalam pembelajaran Al-Qur’an hadits. Jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan

metode angket dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukan

di antaranya : 1) Kompetensi profesional guru al-Qur’an Hadits di MTs

Ngemplak termasuk dalam kategori cukup baik. 2) kompetensi pedagogik

guru al-Qur’an hadits di MTs Ngemplak termasuk kategori cukup baik. 3)

Nilai prestasi belajar al-Qur’an Hadits siswa kelas IX MTs Negeri

Ngemplak tergolong kategori cukup baik. 4) tidak ada hubungan positif

yang signifikan antara kompetensi profesional guru dengan prestasi belajar

siswa kelas IX dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits. 5) tidak ada

hubungan positif yang signifikan antara kompetensi pedagogik guru

dengan prestasi belajar siswa kelas IX dalam pelajaran Al-Qur’an Hadits.34

Perbedaan Skripsi Nur Hidayatin Khotimah dan penelitian yang

penulis lakukan yaitu peneliti tersebut menggunakan metode kuantitatif

yang digunakan untuk menggali informasi seberapa besar hubungan antara

kompetensi profesional dan pedagogik guru dengan prestasi belajar siswa

kelas IX dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits di MTs Negeri Ngemplak

34Nur Hidayatin Khotimah, “Hubungan Antara Kompetensi Profesional dan Pedagogik
Ngemplak Sleman Yogyakarta”, skripsi. Yogyakarta: PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2013.
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Sleman Yogyakarta, sementara pada penelitian ini digunakan metode

kualitatif dengan menggali informasi kompetensi profesional guru pada

mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 13 Pekanbaru.

2. Ika Widi Astuti, Mahasiswi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tabiyah

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008, dengan judul

“Kompetensi Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah

Aliyah Al-Hikmah Gunung Kidul”. Skripsi ini membahas untuk

mengetahui kompetensi profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam

Madrasah Aliyah Al-Hikmah Gunung Kidul serta upaya-upaya dalam

meningkatkan kompetensi profesionalisme guru PAI. Pengumpulan data

dilakukan dengan,mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Metode keabsahan data menggunakan tringulasi dengan dua modus, yaitu

dengan menggunakan sumber ganda dan metode ganda. Adapun hasil dari

penelitian ini yaitu Guru PAI Madrasah Aliyah Al-hikmah Gunung Kidul

sudah memiliki kemampuan dalam penguasaan materi dan pengembangan

materi. Sehinga dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara

efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan, serta upaya meningkatkan

kompetensi profesional di Madrasah Al-hikmah Gunung Kidul dilakukan

melalui upaya kepala madrasah dan upaya guru secara personal.35

Perbedaan skripsi Ika Widi Astuti dan penelitian yang dilakukan

sebagai berikut: penelitian yang dilakukan tersebut berkaitan dengan

kompetensi profesional guru pendidikan Agama Islam Al-hikmah Gunung

35Ika Widi Astuti, “Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah
Aliyah Al-Hikmah Gunung Kidul”. Skripsi Yogyakarta: PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
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Kidul. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan kali ini, yakni

mencari informasi tentang analisis kompetensi profesional guru pada mata

pelajaran ekonomi di SMA Negeri 13 Pekanbaru.

3. Yunitasari, Moh. Muchtarom dan Erna Yuliandaridengan judul penelitian

tentang “Studi Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan

Kewarganegaraan Dalam Penguasaan Media Pembelajaran Berbasis

Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada SMP Negeri di Kecamatan

Selogiri. Penelitian ini merupakan penelitian kaulitatif deskriptif. Teknik

sampling dalampenelitian ini bersifat purposive sampling.Teknik

pengumpulan data dilajukan dengan menggunakan wawancara, analisis

dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian membuktikan

bahwapenguasaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan

komunikasi guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1, 2, dan 4

Selogiri masih rendah;36

Perbedaan skripsi Yunitasari, Moh. Muchtarom dan Erna

Yuliandaridan penelitian yang dilakukan sebagai berikut: penelitian yang

dilakukan tersebut berkaitan dengananalisis kompetensi pedagogik guru

pendidikan kewarganegaraan dalam penguasaan media pembelajaran

berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini berbeda dengan

penelitian yang dilakukan kali ini, yakni mencari informasi tentang

36Yunitasari, Moh. Muchtarom dan Erna Yuliandari, Studi Analisis Kompetensi Pedagogik
Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penguasaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pada SMP Negeri di Kecamatan Selogiri, PKn Progresif, Vol. 11 No. 2
Desember 2016
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analisis kompetensi profesional guru pada mata pelajaran ekonomi di

SMA Negeri 13 Pekanbaru.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan konsep yang digunakan dalam rangka

memberi batasan terhadap kerangka teoritis. Fokus penelitian diperlukan agar

tidak terjadi kesalah pahaman dalam peneitian ini. Penelitian ini terdiri dari

satu variabel yaitu analisis kompetensi profesional guru pada mata pelajaran

ekonomi di SMA Negeri 13 Pekanbaru. Indikator variabel kompetensi

profesional guru pada mata pelajaran ekonomi adalah:

1. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah

a. Guru memberikan materi pelajaran sesuai dengan muatan kurikulum.

b. Guru memberikan materi pelajaran yangsesuai dari isi kurikulum.

2. Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau

koheren dengan materi ajar.

a. Guru menguasai materi pembelajaran selama proses pembelajaran

b. Guru memberikan pembelajaran yang mudah dipahami siswa

c. Guru memberikan penjelasan secara rinci sehingga siswa mudah dalam

memahami materi pembelajaran selama proses pembelajaran.

3. Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

a. Guru menghubungkan setiap materi pelajaran yang diberikan dengan

kehidupan sehari-hari.

b. Guru menjelaskan setiap materi pelajaran dengan mencontohkannya

dalam kehidupan sehari-hari.
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4. Memahami hubungan konsep antara mata pelajaran terkait

a. Guru mengaitkan materi pelajaran yang diajarkaan dengam muatan

materi pada mata pelajaran lain

b. Guru menghubungkan setiap penjelasan materi pelajaran yang

diajarkan dengan muatan materi pada mata pelajaran lain.

5. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk

memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi.

a. Guru membuat perancangan dalam mengembangkan alat atau media

pembelajaran.

b. Guru menggunakan alat atau media pembelajaran.

c. Guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan

lingkungan sekolah

d. Guru telah terbiasa memanfaatkan kegiatan praktek untuk kegiatan

pembelajaran.


