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Dengan segala keridhaan hati penulis bersyukur atas kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan,  

kenikmatan  serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis berhasil 

menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya, sholawat serta salam teruntuk sang idola 

yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-

nilai kemuliaan untuk segenap umat manusia di penjuru dunia ini sebagai 

pedoman dan bakat untuk mengarungi kehidupan baik di dunia maupun 

kehidupan di akhirat. 

Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Tesis dengan judul “ Kompetensi 

Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengelola Kelas dan Mengatasi Kesulitan 

Belajar Peserta Didik Di SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru”, merupakan hasil 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan   

Kebudayaan   Republik   Indonesia   Nomor:   158/1987   dan   Nomor: 

0543b/U/1987.  Panduan transliterasi tersebut adalah: 

A. Konsonan 

 
No. Arab Nama Latin Nama 

 alif - Tidak dilambangkan ا 1

 - ba‟ b ب 2

 - ta‟ t ت 3

 sa' s\ s dengan titik di atas ث 4

 - jim j ج 5

 ha' h{ ha dengan titik di bawah ح 6

 - kha‟ kh خ 7

 - dal d د 8

 zal z\ zet dengan titik di atas ذ 9

 - ra‟ r ر 10

 - zai z س 11

 - {sin s س 12

 - syin sy ش 13

 sad s es dengan titik di bawah ص 14

 dad d{ de dengan titik di bawah ض 15

 ta‟ t} te dengan titik di bawah ط 16

 za‟ z{ zet dengan titik di bawah ظ 17

 ain „__ koma terbalik di atas„ ع 18

 - gain g غ 19

 - fa‟ f ف 20

 - qaf q ق 21

 - kaf k ك 22

 - lam l ل 23

 - mim m م 24

 - nun n ن 25

 - waw w و 26

 - ha‟ h ھ 27

 hamzah __’ apostrop ء 28

 - ya‟ y ي 29
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B. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal  tunggal  bahasa  Arab  lambangnya  berupa  tanda  atau  

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

No. Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

1. -----  َ  ----- fathah a a 

2. -----  َ ------ Kasrah i i 

3. -----  َ ------ dammah u u 

 

Contoh: 

  kataba – كتب
 

 

بھيذ  – yaz\habu 

 
 su‟ila   – سئل

 

 

 z\ukira – ذكز

 
2. Vokal Rangkap/Diftong 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

 

No. Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

يى   .1  Fathah dan ya‟ ai a dan i 

وى   .2  Fathah dan waw au a dan u 
 

Contoh: 

 h{aula :   حول                    kaifa :   كيف
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C. Vokal Panjang (Maddah) 

Vokal  panjang  atau  maddah  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan 

huruf, trasliterasinya sebagai berikut: 

 

 
No. Tanda Vokal Nama Latin Nama 

1.  

اىَ    
Fathah dan alif ā a bergaris atas 

2.  

ىىَ    
Fathah dan alif layyinah ā a bergaris atas 

3.  

يىَ    
kasrah dan ya‟ i

> 
i bergaris atas 

4.  

ىىَ    
dammah dan waw ū u bergaris atas 

 

 
Contoh: 
 

 Tuhibbūna :تحبىى

 al-Insān :االًساى

 <Rama :رهى

 Qi>la :قيل

D. Ta’ Marbu>tah 

1. Transliterasi Ta’ Marbu>tah hidup atau dengan harakat, fathah, 

kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.  

contoh:  زكاة الفطر: Za>kat al-fit}ri atau Za>kah al-fit}ri 

2. Transliterasi Ta’ Marbu>tah mati dengan “h”. 

 Contoh:  طلحت  - t}alhah 

3. Jika Ta‟ Marbu>tah diikuti kata sandang “al”  dan bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta‟ marbu>tah itu ditransliterasikan dengan “h”.  
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Contoh:  ٌتجروضت ال  - Raudah al-Jannah. 

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang 

sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.  

Contoh: 

  Muh{ammad :هحود

 .al-wudd   :الىد

F. Kata Sandang “ا ل “ 

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf Qamariyyah.  Kata  sandang  

yang  diikuti  oleh  huruf  Qamariyyah  ditulis dengan  

menggunakan huruf “l ”. Contoh: القراى   : al-Qur’ān.  

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf Syamsiyyah. Kata sandang 

yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l 

(el) nya. Contoh: السٌت: as–Sunnah.  

G. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, 

namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam 

bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada 

awal kalimat, nama  diri, setelah kata sandang “al”, dll 

 

 

Contoh: 
 

 <al-Ima>m al-Gazali  :اال ها م الغس الي
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سبع الوثا ًي لا  : as-Sab‘u al-Mas\a>ni> 
 

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain 

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital 

tidak digunakan. 

Contoh: 

 
 Nasrun minalla>hi : هللاًصر هي 

 
ويعاجهر  ألهلل ا : Lilla>hi al-Amr jami’a> 

H. Huruf Hamzah 

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‟) atau apostrof 

jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, 

maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja. 

 

Contoh: 
 

 

الديي علن  ءاحيا : Ih{ya>’ ‘Ulum ad-Di>n 

 

I. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 

terpisah.  Hanya  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab 

sudah  lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain,  karena  ada  huruf  Arab  atau 

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : 

 
 wa inna>llaha lahuwa khair ar-Ra>ziqi>n : ا ز قييواى هللا لهى خير الر
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ABSTRAK 

 

 

Laksamana Arnanda Harahap, (2020)  : Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Mengelola Kelas dan Mengatasi Kesulitan 

Belajar Peserta  Didik di SMA Negeri Se-Kota 

Pekanbaru  

 

Kompetensi guru pendidikan agama Islam merupakan salah satu kompetensi wajib dimiliki 

setiap pendidik, guru yang kompeten adalah guru yang memiliki empat kompetensi, yakni 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam hal ini guru diharapkan 

mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam, seperti pengelolaan kelas dan mengatasi kesulitan belajar peserta didik. 

Berdasarkan studi pendahuluan masih ada terdapat guru PAI kurang mampu dalam menerapkan 

kompetensi guru tersebut. Maka dengan demikian penulis mengambil permasalahannya 

bagaimana kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengelola kelas dan mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik di SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengelola kelas dan mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik di SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru. Jenis Penelitian ini termasuk 

dalam deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan survey lapangan (fieleresearch). 

Teknik pengambilan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data 

dilakukan secara induktif dengan menggunakan model interaktif, diantaranya: mengumpulkan 

data, mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: Pertama, kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengelola kelas 

sudah baik. Kedua, kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik sudah baik.  

 

 

Kata Kunci: Kompetensi Guru, Mengelola Kelas, Kesulitan Belajar. 
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ABSTRACT 

 

 

Laksamana Arnanda Harahap, (2020):  Islamic Education Teachers’ Competences in 

Managing Classes and Overcoming Students’ 

Learning Difficulties at Public Senior High Schools 

in Pekanbaru 

 

Islamic education teachers’ competence is one of the compulsory competences for every 

educator. A competent teacher should have four competences, namely pedagogical, personality, 

social, and professional competence. In this regard, the teacher is expected to be able to 

overcome problems that occur during the process of learning Islamic education, such as 

classroom management and to overcome the students’ learning difficulties. In preliminary study, 

the researcher found that there were some Islamic education teachers who were lack of ability to 

implement these teachers’ competences. Therefore, the researcher formulated problem of how 

the competences of Islamic education teachers in managing classes and overcoming the students’ 

learning difficulties at public senior high schools in Pekanbaru. This study aimed to explore the 

competences of Islamic education teachers in managing classes and overcoming students’ 

learning difficulties of students at public senior high schools in Pekanbaru. This research 

included in descriptive qualitative with field survey approach (field research). The data were 

obtained from interviews and documents. The data were analyzed inductively by using 

interactive models, including collecting data, reducing data, presenting data, and concluding 

data. The results of this study indicated that the competences of Islamic education teachers in 

managing classes were good. Then, the competences of Islamic education teachers in 

overcoming students' learning difficulties were good. 

 

 

Keywords: Teacher Competence, Classroom Management, Learning Difficulties. 
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 ملخص

كفاءات معلمي التربية اإلسالمية في إدارة الصفوف وتغلب :  (0202أرناندا هرهاب )لكسامنا 
 المدارس الثانويةالتالميذ في صعوبات التعلم لدى 

 مدينة بكنباروب الحكومية

ن األكفاء هم و لكل معلم، واملعلمالواجبة معلمي الرتبية اإلسالمية واحدة من الكفاءات  اتكفاءكون  ت
يف  والشخصية واالجتماعية واملهنية.التعليمية  الكفاءات :أربع كفاءات، وهياملعلمون الذين ميلكون 

 مادة تعلم هذه احلالة، يتوقع من املعلم أن يكون قادرا على تغلب املشكالت اليت حتدث أثناء عملية
بناء على  لدى التالميذ. م، مثل إدارة الفصول الدراسية وتغلب صعوبات التعلةاإلسالميالرتبية 
كفاءات   تلك تطبيق يفأقل قدرة الرتبية اإلسالمية   هناك معلمو التمهيدية، يوجد أن الدراسات
سالمية يف إدارة الصفو  معلمي الرتبية اإل اتمشكلة كيفية كفاءفبهذه احلالة، أخذ الباحث  املعلمني.
ا البحث هد  هذي مبدينة بكنبارو. احلكومية يف املدارس الثانوية م لدى التالميذصعوبات التعل وتغلب
لدى التالميذ معلمي الرتبية اإلسالمية يف إدارة الفصول الدراسية وتغلب صعوبات التعلم  اتكفاء  ملعرفة 

باستخدام هو البحث الوصفي النوعي هذا البحث نوع  و.مبدينة بكنبار  احلكومية يف املدارس الثانوية
لتحليل البيانات، يتم تنفيذه  والتوثيق. ةاملقابل. جلمع البيانات، استخدمت طريقة املسح امليداينمدخل 

أخذ البيانات و عرض البيانات و  فرزمجع البيانات و بينها:  ،يذج تفاعلو بشكل استقرائي باستخدام من
كفاءة معلمي الرتبية اإلسالمية يف إدارة أن  أوال، ا البحث على أن: تشري نتائج هذستنتاج البيانات. اال

 لدى مكفاءة معلمي الرتبية اإلسالمية يف تغلب صعوبات التعلأن  الفصول الدراسية جيدة. ثانيا، 
  جيدة. التالميذ

 كفاءات المعلمين، إدارة الفصول الدراسية، صعوبات التعلمالكلمات األساسية: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan kualitas manusia 

dibutuhkan dari pihak-pihak tertentu. Lembaga pendidikan merupakan salah 

satu lembaga yang bisa membantu perkembangan dan kelangsungan bangsa 

dan Negara. Sekolah merupakan salah satu lembaga yang menerapkan sistem 

belajar mengajar atau pembelajaran, di dalamnya terdapat guru, peserta didik 

sarana dan prasarana dan penunjang lainnya. Sekolah menjadi titik pusat 

pembelajaran yang dapat membantu perkembangan manusia dan pendidikan, 

berupa pengetahuan, rasa persaudaraan, nilai-nilai agama dan rasa kecintaan 

untuk Negara.   

Bicara tentang pendidikan dan SDM tidak akan bisa terlepas dari 

unsur pendidik dan peserta didik atau biasa kita kenal dengan istilah “guru 

dan peserta didik”. Guru merupakan sebagai seorang pendidik yang tugasnya 

untuk menyampaikan ilmu kepada peserta didik, tidak hanya sampai disitu 

saja, guru juga membantu perkembangan dan pertumbuhan peserta didik, 

seperti melihat psikologi anak, moral, tingkah laku, intelektual, minat, bakat, 

dan sebagainya. Melihat Perkembangan dan pertumbuhan peserta didik 

merupakan bagian dari peranan penting dari pendidikan dan seorang guru 

untuk membentuk generasi yang beriman, bertakwa, ahlakul karimah, 

berilmu, berkualitas, cakap, kreatif berdaya saing dan menjadi warga Negara 

yang patuh kepada peraturan.   
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Pendidikan merupakan pondasi dan bagian dari investasi masa yang 

panjang dan memiliki nilai strategis untuk berlangsungnya kehidupan 

manusia. Oleh karenanya, seluruh negara menjadikan pendidikan sebagai 

urutan pertama yang paling penting dan paling utama untuk membangun 

peradaban bangsa dan negara. Sama halnya dengan negara Indonesia, 

menjadikan pendidikan sebagai pondasi utama dan paling penting dalam 

membangun peradaban bangsa, negara dan untuk berlangsungnya kehidupan 

manusia.
1
 

Tujuan pendidikan nasional yang terkandung dalam Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi dan kemampuan peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlakul karimah, berpengetahuan, sehat jasmani dan rohani, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Tujuan pendidikan tersebut memiliki fungsi untuk 

mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan kepribadian, supaya 

peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik. 

Bagian yang terpenting dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut 

yaitu sosok seorang pendidik. Guru merupakan hal yang paling sangat  

berpengaruh dan membantu dalam rangkaian proses pendidikan secara 

menyeluruh. Figure guru selalu menjadi prioritas utama dan tepat ketika 

membahas mengenai permasalahan pendidikan, karena jasa seorang guru 

                                                             
1
Kunandar, Guru professional : implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( 

KTSP ) dan sukses dalam sertifikasi ( Jakarta : Remaja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5  
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sangat dibutuhkan untuk membantu persoalan-persoalan dan permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pendidikan.  

Guru adalah sosok yang tidak dapat tergantikan sampai saat ini 

kendatipun kemajuan teknologi telah mencengangkan kita, sepeti mesin, 

radio, tape recorder, ataupun komputer yang paling modern sekalipun. Guru 

banyak memiliki peran yang tidak dimiliki benda mati sepeti sikap, sistem 

nilai, motivasi, rasa, adab, kebiasaan, etika dan lainnya yang merupakan 

bagian dari proses pembelajaran, yang tidak bisa dicapai menggunakan alat-

alat tersebut. Sampai disini manusia tetap tidak bisa digantikan dengan 

apapun dan sekaligus menjadi kelebihan seorang guru. Guru di tuntut untuk 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan kemampuan, sertifikat 

pendidik, kesehatan secara zohir dan batin, memiliki keinginan dan kemauan 

dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
2
 Demikian itu sebagai 

persyaratan bagi seorang guru dalam melakukan tugasnya sebagai pendidik 

yang dicantumkan pada Undang-Undang RI No.14 tentang Guru dan Dosen. 

Guru hendaknya mempunyai integritas saat mengajar, sehingga guru 

mempunyai kendali yang baik dalam spritualitas, emosionalitas, moralitas, 

dan sikap sosial, dan intelektual dalam pribadinya. Guru juga hendaknya 

memiliki pemahaman yang baik dalam bidang keilmuannya apakah itu ilmu 

pengetahuan bidang teknologi, bahasa, seni atau agama sesuai dengan 

bidangnya. Tuntunya hal ini juga berlalu dan memiliki sinergitas dengan guru 

Pai. Dalam Undang-Undang RI. No.14 tentang Guru dan Dosen dengan jelas 

                                                             
2
 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), hlm 10 
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dinyatakan bahwa Guru dan Dosen harus memiliki kompetensi sebagai 

berikut: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional. 

Keempat kompetensi ini wajib ada dan selalu bersinergi dan menyatu dalam 

diri seoang guru.  

Berkaitan dengan penyataan tersebut, maka guru pendidikan agama 

Islam dituntut hendaknya memiliki keempat kompetensi tersebut untuk selalu 

menerapkannya selama proses pembelajaran pendidikan agama Islam ataupun 

di luar dari kegiatan pembelajaran PAI. Selain itu, guru pendidikan agama 

Islam dituntut dan diharapkan untuk keprofesionalannya ketika mengajar 

pada mata pelajaran PAI kepada peserta didik, terutama dalam memilih 

metode, penguasaan materi, strategi mengajar, mengatasi kesulitan belajar, 

pengelolaan kelas, mendisiplinkan kelas dan membuat peraturan kelas. 

Mengingat pentingnya akan materi pendidikan agama Islam guru 

harus memahami isi materi yang diajarkan kepada siswa, seperti apa 

pendekatan yang dilakukan dan pendekatan apa yang digunakan dalam 

pembelajaran, seperti apa pengorganisasian isi pembelajaran dan hasil 

pembelajaran yang diinginkan, dan sejauh mana tingkat dari efektifitas dan 

efesiensinya serta usaha-usaha apa yang diterapkan dalam memunculkan 

minat dan daya tarik kepada siswa.  

Guru yang profesional adalah guru yang menjalankan tugas pokok 

utamanya dalam mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

melakukan evaluasi kepada peserta didik mulai dari pendidikan usia dini 

(PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah 
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menengah atas (SMA). Untuk itu perlu keahlian dan kemahiran dan tentunya 

memenuhi standar mutu pendidikan sebagai tenaga pengajar atau pendidik. 

Sehingga terdapat suatu konsep bahwa seorang guru profesional yang ingin 

mengajar sesuai dengan fungsi dan tujuannya harus menguasai dan memiliki 

kompetensi tersebut, supaya guru mampu menjalankan tugasnya sebagai guru 

yang professional, karena tugas seorang guru tidak bisa dikerjakan oleh 

sembarangan orang atau sesorang yang tidak ahli dan berkompeten. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Oemar Hamalik bahwa : 

“Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai peran dan 

pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar serta keberhasilan suatu 

pendidikan. Jabatan guru disebut sebagai pekerjaan profesional artinya: 

jabatan ini memerlukan suatu keahlian khusus, sebagaimana orang menilai 

bahwa dokter, ahli hukum, insinyur dan lain sebagainya sebagai profesi 

sendiri. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa 

memiliki keahlian atau kompetensi sebagai guru.”
3
 

 

Guru yang profesional harus memerlukan keahlian khusus karena 

sebagai suatu profesi yang tidak bisa sembarang orang yang melakukannya, 

guru harus memiliki syarat sebagai guru yang profesional. Maka adapun 

syarat-syarat demikian mulai dari: jasmani, psikis, mental, prilaku dan 

pengetahuan. Sehingga seorang guru akan mampu dalam melaksanakan 

fungsi dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
4
 

Senada dengan pendapat di atas Kunandar menyebutkan bahwa guru 

yang profesional diwajibkan memenuhi syarat minimal yaitu: mempunyai 

kualifikasi akademik dan profesi pendidikan, mempunyai kompetensi sesuai 

dibidang keahlian yang ditempuhnya, mempunyai kemampuan berdialog atau 

                                                             
3
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Bumi Aksara, 2001), hlm. 118 

4
 Daryanto, Belajar dan Mengajar, (Bandung: Yrama Widya, 2010), hlm. 204 
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melakukan komunikasi dengan baik kepada peserta didik, berjiwa produktif 

dan kreatif, memiliki cara kerja dan komitmen yang tinggi dengan profesinya 

dan selalu membuat tahapan-tahapan dalam mengembangkan diri secara 

kontinu, dengan seminar, pelatihan profesi, workshop, membaca buku, 

internet dan sebagainya.
5
 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan guru 

merupakan faktor yang sangat penting terhadap keberhasilan pendidikan yang 

dilaksanakan melalui proses pembelajaran di sekolah, karena melalui gurulah 

masa depan pendidikan akan lebih maju dan dapat tercapai. Oleh karena itu, 

tugas guru dalam mendidik dan mengajar seharusnya dijadikan sebagai  

kebanggaan dan dilakukan dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab dalam 

mempersiapkan peserta didik menuju tercapainya tujuan pendidikan, intinya 

adalah guru harus memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melakukan 

tugasnya sebagai guru dan pendidik. Dengan demikian, membahas aspek 

profesionalisme seorang guru berarti mempelajari bagaimana kompetensi 

yang harus dimiliki bagi seorang guru dan bagaimana kemampuan seorang 

guru dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah 

selama proses pembelajaran. 

Kompetensi itu sendiri mempunyai arti dan makna sesuatu keadaan 

yang menggambarkan keahlian, kemahiran dan kemampuan seseorang, baik 

itu dari segi mutu dan kualitas dalam mengajar. Artinya guru yang 

berkompeten adalah guru yang memiliki kompetensi dan mampu 

                                                             
5
 Kunandar, Guru Profesional, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 50 
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menerapkannya dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran dan dapat 

difahami bahwa guru tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan, 

kecakapan, kemampuan dan dapat memperoleh keberhasilan dalam 

pembelajaran dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mucul 

saat proses pembelajaran. 

Permasalahan dalam pembelajaran sangat sering ditemukan dan 

banyak didengar dan dilihat, pada umumnya masalah tersebut meliputi ragam 

dan bentuk permasalahan-permasalahan yang berbeda seperti pengelolan 

kelasnya dan cara mengatasi kesulitan belajarnya. Dalam penelitian ini 

terfokus dengan bagaiamana cara guru dalam mengelola kelas dan mengatasi 

kesulitan belajar, seperti: kecerdasan IQ tinggi, kecerdasannya IQ sedang dan 

kecerdasan IQ dibawah rata-rata, seperti pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang diajarkan, susah dalam mengahafalkan suroh-suroh pendek, tidak 

mengerjakan tugas, ribut ketika belajar dan tidak mau mendengarkan 

pembelajaran. Tentunya keadaan ini menjadi suatu pemasalahan dalam proses 

pembelajaran, artinya seorang guru harus bisa memahami dan menggunakan 

cara yang pas dan tepat dalam menggunakan metode, penyampaian materi, 

memberikan tugas, dan memberikan penilaian kepada peserta didik, dalam 

hal ini guru pai harus bisa memberikan solusi dalam menangangi 

permasalahan ini.  

Sedangkan dari segi pengelolaan kelas, seperti : tata letak meja, kursi, 

papan tulis dan tempat duduk, kondisi belajar, keamanan kelas, keterlambatan 

masuk kelas, adanya perkelahian didalam kelas, , bolos ketika belajar, berkata 
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kotor dan kasar, tidak mematuhi peraturan kelas, bahkan sampai melawan 

dengan guru dan sebagainya, tentunya ini menjadi sebuah polemik daan 

permasalahan saat belajar dalam hal ini peranan guru pai sangat penting 

dalam mengelola kelas, menguasai kelas dan mengatasi keulitan belajar 

tersebut. Seharusnya guru pai sebagai contoh atau tauladan yang baik bagi 

peserta didik bisa meminimalisir hal-hal demikian, karena dihawatirkan akan 

menjadi munculnya permasalahan atau gejolak saat proses pembelajaran.
6
 

Berdasarkan hasil dari observasi awal dan diskusi dengan guru pai 

pada materi pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Kota Pekanbaru, SMA 

Negeri 4 Kota Pekanbaru dan SMA Negeri 14 Kota Pekanbaru, 

menunjukkan adanya indikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi 

diantaranya :
7
 

1. Adanya Peserta didik tidak serius dalam mengikuti materi PAI saat  

proses pembelajaran.  

2. Adanya Peserta didik bermain-main dengan temannya ketika proses 

pembelajaran berlangsung.  

3. Adanya Peserta didik tidak mengerjakan tugas materi PAI  

4. Adanya Peserta didik tidak konsentrasi dalam mengikuti materi PAI.  

5. Adanya Peserta didik memperoleh nilai rendah dan tidak mencapai 

KKM. 

6. Adanya Peserta didik tidak mengikuti sholat berjamaah dan program 

kelas. 

                                                             
6
 Ibid, hlm 13-14 

7
 Hasil Wawancara dengan guru Agama Islam di SMPN 16 Pekanbaru, tgl 2 Mei 2019 

jam 10.00 Wib. 
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7. Adanya Peserta didik ribut, malas belajar, mengantuk dan tidur saat 

belajar.  

8. Adanya Peserta didik berkelahi saat proses pembelajaran berlangsug  

9. Adanya Peserta didik yang melanggar peraturan kelas yang disepakati 

bersama. 

10. Adanya peserta didik yang duduk tidak pada tempatnya.
8
 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Kompetensi Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Mengelola Kelas Dan Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta 

Didik di SMA Negeri  Se-Kota Pekanbaru.” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari dari kesalahan  interpretasi  terhadap  apa  yang  

dibahas, peneliti ingin memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan istilah dalam penelitian, diantaranya : 

1. Kompetensi Guru 

Kompetensi guru adalah guru yang memiliki kemampuan 

dalam bidang mengajar, guru yang memenuhi standar dari satuan 

kualifikasi pendidkan dan guru yang profesional adalah guru yang 

mempunyai kompetensi untuk melakukan fungsi dan tujuan dari 

sekolah pada khususnya, serta tujuan dari pada hakikat pendidikan itu 

sendiri. Zaman semakin berkembang dan berubah, untuk itu guru 

harus bisa dalam menjalankan tugasnya sebagai guru dan memberikan 

                                                             
8
 Hasil Observasi Peneliti di SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru, 28 Oktober 2019 
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pendidikan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan 

zaman, dan kebutuhan peserta didik dan masarakat.
9
 

2. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah salah satu usaha dalam 

mendidik, membina, mengarahkan dan mengasuh peserta didik supaya 

senantiasa untuk dapat memahami akan ajaran agama Islam secara 

menyeluruh dan dapat mengamalkan akan ajaran Islam dan 

Menjadikannya sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan.
10 

3. Pengelolaan Kelas  

Pengelolaan kelas adalah merupakan salah satu tugas guru 

dalam menciptakan dan mempertahankan keyamanan, ketentraman, 

ketertiban, dan ketenangan suasana di dalam kelas.
11

 Adapun yang 

penulis maksudkan dengan pengelolaan kelas dalam penelitian ini 

yaitu kompetensi atau kemampuan guru dalam menciptakan dan 

menjaga kondisi belajar senyaman mungkin dan mengembalikannya 

apabila terdapat gangguan dan hambatan dalam proses pembelajaran. 

4. Kesulitan Belajar  

Kesulitan adalah suatu kendala, kondisi, dan keadaan yang 

sulit. Sedangkan belajar menurut dahan adalah suatu proses dimana 

prilaku berubah dampak dari hasil pengalaman. Belajar merupakan 

suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan 

                                                             
9
 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator, (Semarang: Rasail Media Group, 2008), hlm. 45 

10
 Abudul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan 

Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 130  
11

 Mudasir, Manajemen Kelas, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), hlm. 2 
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perubahan pada tingkah laku secara keselruhan  sebagai hasil dari 

pengalaman itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dalam 

hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu 

keadaan, situasi, kondisi belajar yang mengalami kesulitan atau 

masalah di dalam proses pembelajaran.
12

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah-masalah tersebut dengan sebagai berikut :  

1. Kompetensi guru pendidikan agama Islam belum maksimal dalam 

mengelola kelas di SMA negeri Se-Kota Pekanbaru. 

2. Kemampuan managerial guru pendidikan agama Islam masih kurang 

dalam mengelola kelas di SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru. 

3. Banyak variabel yang menghambat keberhasilan kompetensi guru 

pendidikan agama Islam dalam dalam mengelola di SMA Negeri Se-Kota 

Pekanbaru 

4. Kompetensi guru pendidikan agama islam masih kurang dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik di SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru. 

5. Kemampuan managerial guru pendidikan agama islam masih kurang 

dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik di SMA Ngeri Se-Kota 

Pekanbaru. 

                                                             
12

 Singgih D Gunarsa, Psikologi untuk Membimbing, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

1998), hlm.90 
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6. Banyak variabel yang menghambat keberhasilan guru pendidikan agama 

islam dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik di SMA Negeri Se-

Kota Pekanbaru 

D. Batasan Masalah 

Melihat banyaknya permasalahan yang ada maka peneliti membatasi 

masalah yakni : 

1. Kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengelola kelas di 

SMA Negeri  Se-Kota Pekanbaru. 

2. Kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan 

belajar peserta didik di SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan dalam 

penelitian ini, antara lain : 

1. Bagaimana kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam 

mengelola kelas di SMA Negeri  Se-Kota Pekanbaru? 

2. Bagaimana kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik di SMA Negeri  Se-Kota 

Pekanbaru? 
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Mengelola Kelas di SMA Negeri  Se-Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik di SMA Negeri  Se-Kota 

Pekanbaru.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Menambah khanzanah keilmuan mengenai Kompetensi Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Menegelola Kelas dan mengatasi kesulitan Belajar 

Peserta Didik  

b. Bagi penulis, bisa menambah pengetahuan dan wawasan penulis sebagai 

calon pendidik, khususnya yang terkait dengan Kompetensi Guru Pendidikan 

Agama Islam serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar M.Pd. 

c. Bagi para pendidik, bisa menjadi tolak ukur dalam usaha untuk mencapai 

keberhasilan dalam pengajaran. 

d. Bagi lembaga, diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu 

bahan upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui Kompetensi Guru. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN KONSEP OPERASIONAL 

  

A. Landasan Teori 

1. Kompetensi Guru  

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dikarang oleh WJS 

Purwadarminto, kompetensi merupakan gambaran kekuasaan dalam 

menentukan dan memustuskan sesuatu. Pengertian dasar kompetensi tersebut 

merupakan berupa kemampuan dan kecakapan. Menurut pendapat C. lynn, 

mengatakan kompetensi berupa “ competence my range form recall and 

understanding of fact and conpects, to advance motor skill, to teaching 

behaviours and professional values” kompetensi saya adalah berupa dari 

mengingat dan memahami fakta dan konsep untuk memajukan keterampilan 

mengajar dan nilai-nilai professional.1 

Menurut lefrancois,2 Kompetensi adalah merupakan bagian dari 

kapasitas untuk melakukan sesuatu dan karakteristik yang paling terlihat pada 

seseorang dan menjadikan alat untuk berprilaku dan untuk berfikir secara 

langsung dalam jangka waktu panjang dan lama dari berbagai kondisi. 

Pendapat tersebut bisa difahami dan dianalisa bahwa kompetensi merupakan 

bagaimana suatu kemampuan seseorang dalam bekerja pada pekerjaan yang 

dilakukanya

                                                             
1 Iwantoro, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembelajaran di Era Digital, 

Journal Of Islamic Education (JIE) Vol. II No. 2 Nop 2017, hlm. 77 
2 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan ( Jakarta, kalam Mulia 2012) hlm.53 
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dan dapat diperhatikan melalui pekerjaan, perbuatan, pendirian dan fikiran. 

Selanjutnya, Spencer mengungkapkan bahwa kompetensi dapat dibagi 

menjadi kepada lima macam karakterisrik, antara lain :  

1) Motif adalah sesuatu yang ada dalam fikiran seseorang dan diingini 

untuk menjadikan sesuatu hal.  

2) Sifat merupakan karakteristik dari jiwa seseorang, tanggapan dan 

konsisten terhadap situasi.  

3) Konsep diri merupakan pendirian, cerminan, dan cara pandang 

terhadap diri sendiri  

4) Pengetahuan adalah berupa ilmu dan informasi yang dikuasai 

seseorang dibidang tertentu. 

5) Keterampilan merupakan kemampuan yang dimiliki sesorang dalam 

melaksanakan kegiatan dan pekerjaan yang berkaitan dengan zahir dan 

batin.  

Menurut pendapat Mulyasa, kemahiran atau kompetensi adalah salah 

satu persesuaian atau suatu gabungan dari kemahiran, keterampilan, pendirian 

dan penelaahan yang spontan menjadi tradisi untuk berfikir dan berperilaku. 

Pada ranah proses pembelajaran, kompetensi tersebut banyak digunakan untuk 

menggambarkan keprofesionalan seseorang yaitu dengan kesanggupan untuk 

memperlihatkan kemahiran dan pengonsepan kepada jenjang yang tertinggi. 
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Kompetensi tersebut bisa dimiliki dan dikuasai melalui jenjang pendidikan, 

pelatihan, seminar dan pengalaman lainnya yang pernah ditempuh.3  

Pada Undang-Undang guru dan dosen No.14 Tahun 2005, Kompetensi 

merupakan bagian bentuk keterampilan, kemahiran, dan perbuatan yang wajib 

ada dan dikuasai dan dihayati bagi guru dan dosen untuk melakukan 

pembelajaran atau tugasnya sebagai guru dan dosen yang profesional.  

Dari berbagai pengertian kompetensi tersebut dapat analisa bahwa 

kompetensi yang dimiliki seorang guru merupakan bagian dari bentuk 

kemampuan, penguasaan, menelaah, keterampilan, dan pendirian yang wajib 

dimiliki dan dikuasai oleh seorang guru yang berasal dari kependidikan, 

seminar, dan pengalaman dalam mengajar, sehingga seorang guru bisa 

mengembangkan dan meneruskan tugasnya sebagai guru yang profesional.  

Kompetensi merupakan bagian dari gambaran dari hakikat perbuatan 

seseorang. Menurut lefrancois, kompetensi adalah kemampuan seseorang 

dalam melakukan sesuatu yang dihasilkan melalui proses pembelajaran. 

Selain itu, kompetensi dapat juga difahami dengan kemampuan seseorang 

yang berlangsung lama dan dapat menimbulkan seseorang yang mampu serta 

dapat melaksanakan pekerjaan tertentu.4 

Kemudian Cowell mengartikan kompetansi sebagai sesuatu bagian 

dari kemahiraan dan keterampilan yang bersifat aktif. Kompetensi 

                                                             
3 Ibid, hlm. 37-38 

4Ibid, hlm. 45  



17 
 

 
 

digolongkan mulai dari tingkatan yang mendasar dan sederhana sampai 

kepada tingkat yang lebih rumit dan sulit dan pada gilirannya berkaitan 

dengan cara proses menyusun bahan pengajaran dan pengalaman mengajar 

yang terdiri dari penyusunan: standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

penyempurnaan, penambahan dan pengembangan terhadap kompetensi dan 

keterampilan yang dimiliki. Ketiga proses tersebut diharapkan dapat berlanjut 

secara continu dan terus menerus, untuk membenahi pekembangan dan 

kesempurnaan kompetensi tersebut.  

Dari uraian di atas, maka dapat difahami bahwa kompetensi adalah 

suatu kesatuan yang utuh dan suatu komponen yang menggambarkan akan 

potensi, pengetahuan, keterampilan, dan penilaian sikap yang berkaitan 

dengan profesi dan dapat diaktualisasikan dan direalisasikan dalam bentuk 

sebuah tindakan dan kinerja untuk melaksanakan kompetensi tertentu.5 

Kompetensi guru tersebut dapat diklasifikasikan kepada empat kategori, 

diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi professional. 

a. Kompetensi Pedagogik Guru 

Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen ditegaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan suatu 

kemampuan yang dimiliki seorang guru pada saat proses pembelajaran 

                                                             
5Wijaya, Cece, dkk., Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 234.  
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dengan peserta didik, mencakup asfek pengetahuan, wawasan, dasar 

pendidikan, membuat kurikulum, membuat silabus, rancangan proses 

pembelajaran, pemahaman kepada peserta didik, pembelajaran yang 

bermutu dan berkualitas, memanfaatkan teknologi pembelajaran, 

mengevaluasi hasil pembelajaran dan mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan bermacam-macam potensi dan kemampuan yang 

dikuasainya.6 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dan pemahaman 

tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran 

yang mendidik. Kompetensi pedagogik seorang guru ditandai dengan 

adanya kemampuan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang 

bermutu serta sikap dan tindakan yang dijadikan sebagai teladan, pendapat 

E. Mulyasa, kompetensi pedagogic itu harus meliputi asfek-asfek sebagai 

berikut : 

1) Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan 

Guru sebagai pengajar atau pendidik dan sekaligus memiliki 

peranan penting untuk berupaya dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan di Negara ini, dalam hal ini guru terlebih dahulu terlebih 

harus mengetahui dan memahami wawasan dan landasan pendidikan 

sebagai pemahaman dasar. Pemahaman utama tentang wawasan dan 

                                                             
6 Winarno dan J.B Situmorang, Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidik, ( Klaten: Macana 

Jaya Cemerlang, 2008), hlm.17 
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dasar kependidikan, dapat dilihat melalui ketika guru mengambil 

pendidikan keguruan di perguruan tinggi.  

2) Pemahaman terhadap peserta didik  

Peserta didik adalah merupakan orang yang menerima perubahan 

dari seseorang atau kelompok orang yang menjalankan kegiatan 

pendidikan. Tujuan guru mengenali peserta didik adalah supaya guru 

dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan secara efektif, 

menentukan materi yang akan diajarkan, menggunakan prosedur 

mengajar yang sesuai dan serasi, mengadakan diagnosis atas kesulitan 

belajar yang dialami siswa dan kegiatan-kegiatan guru lainnya yang 

menunjang perkembangan dan pertumbuhan individu peserta didik 

3) Pengembangan kurikulum dan silabus 

Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran dan 

program pendidikan yang diberikan suatu lembaga penyelenggara 

pendidikan dengan membuat rancangan mengenai tujuan, isi, serta 

bahan. Kurikulum dibuat sebagai rujukan pelaksanaan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Silabus adalah merupakan 

bagian dari salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana 

pembelajaran pada suatu mata pelajaran tertentu yang mencakup pada 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, 
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penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh 

satuan pendidikan.7  

Dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk memakai 

kurikulum dan silabus sesuai dengan materi dan kebutuhan peserta didik 

sehingga mata pelajaran yang diampu ketika diajarkan sesuai dengan 

kurikulum dan silabus dan mengikuti langkah-langkah yang ada di 

dalam kurikulum dan silabus sangat dibutuhkan, agar tujuan dari 

pembelajaran itu terus berjalan secara efektif, dan tercapai.  

4) Perencanaan Proses Pembelajaran 

Merancang pembelajaran merupakan salah satu hal yang sangat 

penting dan juga merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang 

harus dibuat dan dimiliki guru. Pembelajaran akan berjalan dengan 

efektif dan efesien apabila seorang guru sudah menyusun dan 

merancang, mendesain pembelajaran sebagus mungkin. Tentunya 

dengan adanya rancangan pembelajaran guru akan siap untuk tampil 

dalam menyampaikan materi dihadapan peserta didik. 

5) Pembelajaran yang bermutu dan berkualitas  

Dalam peraturan pemerintah tentang guru menjelaskan bahwa 

seorang guru harus memiliki kompetensi dan kemampuan untuk 

mendidik dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu dan 

                                                             
7Jamil Suprihatinigkrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 

Guru, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.2014), hlm.97 
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berkualitas. Dengan demikian guru harus menempatkan peserta didik 

sebagai aktor utama dari perencanaan, pelaksanaan, mengevaluasi 

pembelajaran. Sehingga guru mampu melahirkan peserta didik yang 

bekualitas, bermutu dan berdaya saing dan memiliki intelektual yang 

berfikir kritis dan komunikatif.  

6) Memanfaatkan teknologi pembelajaran 

Teknologi pembelajaran adalah salah satu media yang dapat 

digunakan untuk keperluan pembelajaran. Disamping guru, buku, papan 

tulis sebagai penunjang yang paling sangat penting dalam 

pemebelajaran. Akan tetapi pembelajaran akan lebih bagus dan 

berkualitas apabila seorang guru dan peserta didik memanfaatkan 

teknologi dalam pembelajaran. Diantara manfaat teknologi dari segi 

guru, dapat menunjang menunjang metode pembelajaran, lebih mudah 

dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan meningkatkan 

efektifitas pembelajaran. Sedangkan untuk peserta didik, lebih cepat 

untuk menyerap materi pelajaran, peserta didik tidak bosan dan jenuh, 

dan peserta didik lebih bergairah dan berekspresi dalam pembelajaran. 

Teknologi pembelajaran merupakan salah satu sarana yang 

mendukung dan membantu dalam memudahkan pencapaian target dan 

tujuan pembelajaran. Selain itu dapat memudahkan mebentukan 
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kompetensi, untuk penyajian data, informasi, materi pelajaran, dan 

berbagai jenis dan variasi pembelajaran.8 

7) Mengevaluasi hasil belajar (EHB) 

a) Penilaian kelas 

Penilaian dalam kelas berguna untuk mengukur sejauh mana 

pencapaian pemahaman peserta didik dalam memahami materi dan 

sejauh mana perkembangan psikologi peserta didik di dalam kelas. 

Dalam hal ini guru harus membuat penilain dengan ssebagus 

mungkin tanpa melihat status kehidupannya dan membeda-

bedakannya artinya penilaian tersebut dapat dilakukan dengan 

melihat nilai harian, mit semester dan ujian akhir semester.  

b) Tes kemampuan dasar  

Tes kemampuan ini dapat dibuat dan dilaksanakan  untuk 

melihat kemampuan peserta didik dalam menulis, membaca dan 

berhitung,  dengan adanya tes ini dibutuhkan dalam rangka untuk 

perbaikan rencana pembelajaran .  

c) Memberikan nilai pada akhir semester  

Setiap diakhir semester dan akhir tahun pelajaran maka guru 

membuat kegiatan penilaian, untuk mendapatkan gambaran secara 

keseluruhan dan merata. Fungsinya adalah untuk melihat hasil belajar 

peserta didik diakhir tahun ajaran dan juga untuk keperluan serifikasi 

                                                             
8 Ibid, hlm. 101-102 
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bagi guru, dan hasil belajar yang dituliskan pada surat tanda tammat 

belajar ( STTB ).9  

d) Benchmarking  

Benchmarking adalah salah satu capaian untuk melihat kinerja 

yang sedang berlangsung, berproses dan hasilnya berguna untuk 

melihat tercapainya akan kelebihan yang pantas dan bagus. Supaya 

mendapatkan data dan informasi dapat diadakan melalui penilaian 

secara nasional dan dibuat kepada akhir saruan pendidikan  

e) Penilaian program  

Penilaian program dapat dilaksanakan oleh departemen 

pendidikan nasional dan dinas pendidikan secara terus-menerus dan 

berkelanjutan. Penilaian program dapat dilaksanakan untuk melihat 

kesamaan kurikulum akan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikannya 

tersebut, serta keselarasan dan kemajuannya yang diinginkan 

masyarakat dan perkembangan zaman. 

8) Perkembangan peserta didik dalam menerapkan potensinya 

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi 

yang begitu pesat, guru tidak bisa hanya bertindak sebagai penyalur 

informasi, sebaliknya guru harus bertindak menjadi fasilitator, memberi 

motivasi dan dorongan. Sebagai pendidik, guru harus banyak membantu 

dan memberikan peluang kepada peserta didik dalam mencari dan 

                                                             
9 Ibid, hlm. 33-35 
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memilih sendiri informasi dan potensi yang dimilikinya. Dari hal 

tersebut kemampuan guru harus dikembangkan secara terus menerus 

dan guru tidak hanya terfokus pada prinsip dasar mengajar.10 

Kompetensi pedagogik dalam penelitian ini hanya terbatas pada 

kemampuan guru dalam merancang dan menyusun pembelajaran, 

menjalankan pembelajaran yang bermutu dan berkualitas dan mengevaluasi 

hasil belajar, karena secara gambaran ketiga kemampuan ini bagian dari 

komponen dalam pengelolaan pembelajaran.  

Guru yang profesional merupakan guru yang memiliki kemampuan 

dan keahlian dalam bidang keguruan dan memiliki kualifikasi pendidikan 

yang bagus, mantap, dan sudah memiliki sertifikat pendidik yang 

dikeluarkan kementerian pendidika dengan kata lain guru professional 

adalah guru yang sudah meiliki keempat kompetensi tersebut secara utuh.11 

Kemampuan yang wajib dimiliki bagi seorang pendidik harus 

meliputi empat kompetensi ini, diantaranya: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 

Dari keempat komptensi tersebut, maka guru harus memiliki dan 

menguasai keempat kompetensi tersebut apabila ingin dikatan sebagai 

seorang guru yang professional, apabila satu diantaranya tidak dimiliki 

maka guru tersebut belum layak dikatakan sebagai seorang guru yang 

                                                             
10 Ibid, hlm. 123 
11 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru : Melalaui Pelatihan dan Sumber Belajar 

Teori dan Praktik,(Jakarta: Kencana, 2012), hlm.27 
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professional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru ataupun 

pendidik dalam rangka mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi:12 

1) Kemampuan guru dalam memahami peserta didik dengan indikator,  

sebagai berikut :  

a) Memahami perkembangan karakteristik setiap peserta didik, seperti 

memahami tingkat kognitif peserta didik sesuai dengan usianya.  

b) Memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik, 

seperti mengenali tipe-tipe kepribadian peserta didik dan mengenali 

tahapan-tahapan perkembangan kepribadian peserta didik.  

c) Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dan mengenali 

perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik  

2) Kemampuan dalam menyusun dan membuat perancangan pembelajaran 

dengan indikator sebagai berikut :  

a) Guru membuat pengelolaan dalam pembelajaran, seperti: membuat 

tujuan pembelajaran yang harus tercapai sesuai dengan kompetensi 

yang dicapai, memilih dan menentukan jenis strategi, metode 

pembelajaran sesua dengan materi yang akan diajarkan, membuat 

langkah-langkah pembelajaran, dan membuat strategi yang mampu 

untuk memotivasi peserta didik. 

                                                             
12 Indah Zakiyah Zamania, Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Proses 

Belajar Mengajar Di Raudhatul Athfal Al-Ikhlas Sukodadi,Lamongan, (Malang:UIN Malang, 2008), 

hlm.28 mmapu menjabarkan materi  
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b) Guru membuat pencanaan bahan pembelajaran, seperti : guru 

menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

dan membuat, menyusun bahan pembelajaran secara sistematis dan 

berkelanjutan.13  

c) Guru membuat desain media pembelajaran, memiliki sumber-sumber 

pembelajaran dan sarana yang dapat membantu dan dapat 

memudahkan untuk mendapatkan kompetensi tersebut.  

d) Guru membuat perencanaan dalam mengelola kelas, seperti: 

membuat alokasi waktu dalam pembelajaran, dan memilih cara yang 

tepat untuk pengorganisasian siswa agar lebih aktif selama proses 

pembelajaran.  

e) Guru membuat desain dan bentuk penilaian hasil belajar peserta 

didik, seperti : membuat jenis penilaian dan gambaran penilaian  

3) Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 

dengan indikator sebagai berikut:  

a) Guru membuka materi pelajaran, seperti menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan memotivasi siswa, dan 

mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi prasyarat.  

b) Guru mengelola kegiatan belajar mengajar, seperti mampu 

menjelaskan materi, menggunakan metode mengajar, memberi 

contoh yang sesuai dengan materi, menggunakan media 

                                                             
13 Ibid, hlm. 45  
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pembelajaran, memberi penguatan, memberi pertanyaan, dan 

menekankan hal-hal yang menumbuhkan kebiasaan positif pada 

tingkah laku siswa.14  

c) Guru berkomunikasi dengan peserta didik, seperti mampu 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami 

materi, mengklarifikasi petunjuk dan penjelasan apabila siswa salah 

mengerti, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan 

menggunakan bahasa lisan dan tulisan dengan jelas dan benar.  

d) Guru  membuat organisasi kelas dan menggunakan waktu dengan 

baik.  

e) Guru membuat penilaian selama proses belajar mengajar berlangsung 

dan melaksanakan penilaian pada akhir pelajaran.  

f) Guru menutup pelajaran, seperti menyimpulkan kesimpulan, 

melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan 

siswa dan melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan 

atau tugas sebagai bagian remidi dan pengayaan.  

4) Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar, dengan indikator antara 

lain:  

a) Guru membuat rancangan dan memmbuat penilaian, seperti : 

memahami prinsip-prinsip penilaian, menyusun macam-macam 

instrumen evaluasi pembelajaran, mampu melaksanakan evaluasi.  

                                                             
14 Ibid, hlm. 46 
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b) Guru membuat analisa penilaian, seperti mengklasifikasikan hasil 

penilaian dan menyimpulkan hasil penilaian secara jelas.15  

c) Guru mempergunakan hasil penilaian untuk perbaikan kualitas 

pembelajaran selanjutnya, seperti memperbaiki soal yang tidak valid 

dan mengidentifikasi tingkat variasi hasil belajar.  

5) Kemampuan guru dalam mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dengan indikator 

antara lain:  

a) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi 

akademik, seperti menyalurkan potensi akademik peserta didik sesuai 

dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan mengembangkan 

potensi akademik peserta didik.  

b) Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi 

non-akademik, seperti menyalurkan potensi non-akademik peserta 

didik sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan 

mengembangkan potensi non-akademik peserta didik.16 

b. Kompetensi Kepribadian Guru 

Kompetensi kepribadian ialah sifat-sifat unggul yang dimiliki 

seseorang, seperti, tangguh, ulet, dan sabar dalam menghadapi rintangan, 

kesulitan. Apabila mengalami kegagalan cepat bangkit, memiliki kemauan 

                                                             
15 Ibid, hlm. 47 
16 Ibid, hlm. 49 
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bekerja dan kemauan belajar yang tinggi, berprasangka baik terhadap orang 

lain, bersikap adil dalam hubungan sosial dan memiliki komitmen yang 

tinggi dan bertanggung jawab.17 

Kepribadian seorang guru merupakan gambaran dari kepribadian 

dirinya sendiri, seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, baik 

itu di rumah, masyarakat, sekolah, lingkungan, antara sesama pendidik 

apalagi didalam kelas, Karena seorang guru harus menjadi model atau 

menjadi suri teladan bagi peserta didik. Esensinya kepribadian seorang 

guru semuanya bermuara ke dalam internal pribadi guru, ketiga kompetensi 

lainnya seperti paedagogik, sosial dan professional pada akhirnya akan 

lebih banyak ditentukan oleh kepribadian yang dimilikinya.18  

Kepribadian seorang guru akan lebih banyak mempengaruhi minat 

dan antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

sehingga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

prestasi. Guru profesional adalah guru yang memiliki kepribadian mantap, 

dewasa, stabil, berwibawa, arif, optimis, menyenangkan, berakhlak mulia, 

bisa memikat hati peserta didik dan menjadi suri teladan, karena peserta 

didik akan merasa diterima dan disayangi oleh guru karena sikap dan 

tingkahlakunya. Sebaliknya, guru yang pemarah atau keras, akan 

menyebabkan anak didik takut. Ketakutan itu dapat bertumbuh atau 

                                                             
17 Ramayulis, Profesi dan Etika Guru, ( Jakarta : kalam Mulia, 2013 ) hlm.55  
18 Mahmud Yunus, Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: Hidakarya Agung) 

hlm. 72. 
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berkembang menjadi benci. Karena takut tersebut menimbulkan derita atau 

ketegangan dalam hati anak, dan penderitaan tersebut diakibatkan oleh 

sang guru, maka guru tersebut akan dijauhinya agar dapat menghindari 

derita yang mungkin terjadi.19  

Setelah memahami betapa pentingnya kompetensi kepribadian 

seorang guru, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa saja 

aspek-aspek dari kompetensi kepribadian tersebut dan kepribadian seperti 

apakah yang diharapkan dari seorang pendidik. Dalam undang-undang No 

14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 sebagaimana yang dikutip 

oleh Wina Sanjaya,20 kompetensi kepribadian guru sekurang-kurangnya 

mencakup kepribadian yang : mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, 

berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat, Secara objektif mengevaluasi kinerja diri sendiri, dan 

mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 

Syaiful Sagala mengemukakan bahwa seorang guru harus 

mencerminkan dan memiliki kepribadian : (1) mantap dan stabil yaitu 

memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma hukum, norma sosial, 

dan etika yang berlaku, (2) dewasa yang berarti mempunyai kemandirian 

untuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru, (3) 

arif dan bijaksana yaitu tampilannya bermanfaat bagi peserta didik, 

                                                             
19 Ibid, hlm. 89 
20 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 279. 
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sekolah, dan masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir 

dan bertindak, (4) berwibawa yaitu prilaku guru yang disegani sehingga 

berpengaruh positif terhadap peserta didik, dan (5) memilki akhlak mulia 

dan memiliki prilaku yang dapat diteladani peserta didik, bertindak sesuai 

norma religius, jujur, ikhlas, dan suka menolong.21 Nilai-nilai kompetensi 

kepribadian tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi, motivasi dan 

inovasi bagi anak didiknya. 

Khusus untuk guru pendidikan agama Islam, Abd Rahman Assegaf 

menambahkan bahwa perlu diperhatikan akan penguasaan bidang agama 

Islam dan ketaatan dalam beribadah maupun amaliah sehingga ia mampu 

mengintegrasikan nilai-nilai Islam kedalam setiap mata pelajaran yang 

diajarkannya (integrated curriculum) dan mampu menciptakan iklim dan 

kultur sekolah (school climate and school culture) yang Islami.22 Jadi 

dengan adanya sosok guru yang mampu mencerminkan nilai-nilai islam 

secara lahir dan batin disertai dengan iklim dan kultur yang islami, 

diharapkan mampu menghasilkan anak didik yang merefleksikan nilai- 

nilai islam secara lahir batin pula. 

Seorang guru diharapkan memiliki kepribadian yang baik agar 

mampu membangkitkan semangat belajar peserta didik dan menanamkan 

                                                             
21 9 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2008), hlm. 34. 
22 Abd Rahman Assegaf, Filsafat Penddikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari 

Berbasis Integrative-Interkonektif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 252. 
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mentalitas pemenang dalam menapaki kehidupan yang terjal dan penuh 

tantangan. Adapun beberapa indikator kepribadian baik dan optimis adalah 

antara lain:23 

1) Selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa. 

2) Selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia yang 

menjadi teladan bagi peserta didik. 

3) Selalu berperilaku sebagai pendidik profesional. 

4) Mengembangkan diri secara terus menerus sebagai pendidik 

profesional. 

5) Mampu menilai kinerja sendiri yang dikaitkan dengan pencapaian 

tujuan yang utuh.  

c. Kompetensi Sosial Guru 

Kompetensi sosial guru menurut pengertian dari Usman adalah 

“sesuatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, 

baik yang kualitatif maupun kuantitatif”. Di dalam undang-undang tentang 

guru dan dosen, kompetensi sosial adalah seperangkat dari pengetahuan, 

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

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.24 

                                                             
23 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam berbasis Kompetensi, (Bandung 

:Remaja Rosdakarya,  2006), hlm. 135 
24Majid abdul, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi, 

(Bandung: PT. Rosdakarya Offset, 2008), hlm. 50 
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Menurut PPRI No. 74 Tahun 2008, tentang undang-undang guru 

dan dosen dalam pasal 28 ayat 3, kompetensi sosial adalah merupakan 

sebagai kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efesien dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan orang tua wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar.25 

Kompetensi sosial ini sangat penting sekali dalam bagi seorang 

guru dalam menjalani dan melaksanakan interaksi sosial , bahwa dengan 

kompetensi sosial  dalam berkomunikasi pembicaraannya enak didengar, 

tidak menyakitkan, pandai berbicara dan begaul, muudah kerja sama, 

penyabar dan tidak mudah marah, tidak mudah putus asa dan cerdas 

mengelola emosinya. Sementara orang yang yang memiliki kompetensi 

sosialnya rendah  sering kali membuat orang-orang disekitarnya merasa 

kurang nyaman karena kata-katanya yang kurang enak didengar, kasar, 

sombong dan menyakitkan.  

Kompetensi sosial dari seorang pendidik merupakan modal utama 

bagi pendidik yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya sebagai 

seorang guru di dalam kelas dan di sekolah dan sebagai guru yang 

profesioanal. Kegiatan pendidikan tersebut pada dasarnya merupakan 

pengkhususan komunikasi personal antara guru dan siswa di sekolah.26 

                                                             
25 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, ( Jakarta : kalam Mulia, 2013 ) hlm.73 
26 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, ( Jakarta : kalam Mulia, 2013 ) hlm.74 
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Menurut Cece Wijaya kompetensi sosial yang harus dimiliki guru adalah 

sebgai berikut : 

1) Terampil dalam berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua. 

Keterampilan berkomunikasi dengan peserta didik baik melalui 

Bahasa lisan maupun tertulis sangat diperlukan oleh guru. Penggunaan 

Bahasa lisan dan tulisan yang baik dan benar diperlukan agar peserta 

didik bisa memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru dan tidak 

hanya itu saja bahkan guru dapat menjadi suri tauladan bagi peserta 

didik dan masyarakat dalam menyampaikan Bahasa dengan jelas, 

mudah difahami, lembut dan menyentuh perasaan.  

Dalam hal ini guru harus mampu menghidupkan suasana 

pembelajaran di sekolah, sehingga peserta didik merasa tenang, nyaman, 

senang belajar di dalam sekolah, dan menjalin hubungan yang baik 

dengan orang tua peserta didik sehingga dengan adanya komunikasi 

tersebut dapat menjadikan sebagai informasi tukar fikiran dalam 

menunjang perkambangan, pertumbahan peserta didik dalam selama 

proses pembelajaran dan menerima setiap kritikan yang ada untuk 

kemajuan pendidikan di sekolah tersebut .  

2) Besikap simpatik 

Setiap orang tua dan peserta didik tentunya memiliki latar 

belakang pendidikan dan perekonomian yang berbeda, dalam hal ini 

guru harus bisa memahami, menghayati, dan mengahdapi peserta didik 
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dan orang tua yang dihadapinya dengan sabar, lemah lembut, simpatik 

dan ikhlas supaya terjalin hubungan yang baik dan harmonis selama 

proses pembelajaran dan guru juga bisa terbantu dalam mendidik, 

membimbing dan mengajari peserta didik.  

3) Bekerja sama dengan kepala sekolah dan komite sekolah 

Guru harus bisa menampilkan dirinya dengan sedemikian rupa 

sehingga kehadirannya dapat diterima dari berbagai pihak, baik itu di 

sekolah, lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan hal demikian, 

guru harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan kepala sekolah 

dan komite sekolah, untuk membantu dan bekerja sama dalam 

menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 

pembelajaran di sekolah dan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan.  

4) Pandai bergaul dengan kawan kerja dan mitra pendidikan 

Guru diharapkan memiliki komunikasi dan hubungan yang baik 

dengan rekan pendidik lainnya supaya sesama guru dapat saling 

membantu atau tukar fikiran dalam menangani dan menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang ada dari berbagai kesulitan yang 

dihadapi guru lain atau orang tua yang berkaitan dengan anaknya, baik 

dibidang akademis dan sosial. 

5) Memahami dunia sekitarnya ( lingkungan ) 

Masyarakat yang ada disekitar sekolah atau lingkungan sekolah 

akan selalu mempengaruhi perkembangan pendidikan di sekolah, karena 
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itu guru wajib mengenal dan menghayati dunia sekitar sekolah, minimal 

masyarakat kelurahan/desa dan kecamatan dimana sekolah dan guru 

berada. Guru berperan agar dirinya dan pendidikan yang dimilikinya 

dapat berfungsi sebagai unsur pembaharuan bagi kehidupan dan 

kemajuan pendidikan di daerahnya tersebut.27 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dan berinteraksi secara efektif dan efesien dengan peserta didik, sesama 

guru, orang tua wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi 

sosial adalah kemampuan seorang guru dan dosen untuk berkomunikasi 

dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, guru orang 

tua, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial, yang berarti bahwa guru 

harus memiliki kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid 

maupun dengan sesama guru, kepala sekolah, pegawai sekolah, dan 

masyarakat. Kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru untuk 

memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat 

dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga 

negara. 

Jadi menurut penulis kompetensi sosial guru adalah kemampuan 

guru dalam berinteraksi dengan satu sama lain, baik itu disekolah dan di 

lingkungan sekitar. Guru sebagai pendidik yang profesional mempunyai 

                                                             
27 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, ( Jakarta : kalam Mulia, 2013 ) hlm.76 
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kesan yang baik di masyarakat, guru bisa menunjukkannya kepada 

masyarakat melalui kompetensi sosia yang baik dan menjadi panutan atau 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekelilingnya. Sekolah dan 

Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan seorang 

guru dalam sehari-hari, apakah layak dan patut untuk dijadikan sebagai 

panutan dan menjadi teladan atau sebaliknya dan bagaimana pula cara guru 

dalam meningkatkan pelayanan, pengetahuannya, serta memberikan arahan 

dan dorongan kepada peserta didik, dan bagaimana cara guru dalam 

berpakaian dan berbicara serta cara berkomunikasi dengan peserta didik, 

sesama pendidik dan bagaimana cara guru dalam bermasyarakat.28 

Beberapa indikator dari kompetensi sosial guru adalah sebagai berikut :29 

1) Mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang tua peserta didik, 

sesama pendidik, dan masyarakat sebagai stakeholders dari layanan 

ahlinya. 

2) Berkontribusi dan berperan terhadap perkembangan pendidikan di 

sekolah dan masyarakat. 

3) Berkontribusi dan berperan terhadap perkembangan pendidikan 

ditingkat lokal, regional, dan nasional. 

4) Mampu mengembangkan dan memanfaatkan segala teknologi untuk 

berkomunikasi dan dalam mengembangkan diri 

                                                             
28 Burhan Bungin, H.M, Sosiologi Komunikasi, (Surabaya: Kencana, 2007), hlm. 56 
29 E. Mulyasa, Uji Kompetnsi dan Penilaian Kinerja Guru. (Bandung: Remaja Rosdakrya, 

2013), hlm. 71 
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5) Berkomunikasi secara efektif dengan kepala sekolah, komite sekolah, 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau 

wali murid. 

6) Bersikap secara inklusif dan objektif terhadap peserta didik teman 

sejawat dilingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. 

7) Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, pendidik, dan 

lingkungan sekolah karena perbedaan agama, jenis kelamin, latar 

belakang keluarga dan status sosil ekonomi.  

d. Kompetensi Profesional Guru 

Kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai penguasaan 

terhadap suatu tugas dalam mengajar dan mendidik, keterampilan, sikap, 

dan apresiasi yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran yang dilakukannya. Dengan demikian, kompetensi yang 

dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan dan membuktikan kualitas 

guru yang sebenarnya. Kompetensi profesional tersebut akan diwujudkan 

dalam bentuk penguasaan keterampilan, pengetahuan maupun sikap 

profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru.30 

Standar kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi 

empat komponen salah satu diantaranya adalah kompetensi professional 

guru. Kompetensi inti sangat penting bagi setiap guru karena kompetensi 

                                                             
30 Cut Fitriani, Kompetensi Profesional Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran di MTs 

Muhammadiyah, Jurnal Magister Administrasi Pendidikan, ISSN 2302-0156, Volume 5, No. 2, Mei 

2017, hlm. 90 
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ini berkaitan dengan kecakapan, kemampuan, kamahiran seorang guru 

dalam melaksanakan tugas mengajari, mendidik, membimbing dan 

mengarahkan dengan baik. 

Adapun kompetensi profesional guru yang harus dipenuhi setiap 

guru supaya dapat mengajar dengan baik yaitu : 

1) Menguasai materi pembelajaran.  

2) Membuat program pembelajaran.  

3) Mampu dalam mengelola kelas. 

4) Sumber rujukan dan penggunaan media.  

5) Menguasai landasan pendidikan. 

6) Memiliki kreatifitas dalam mengajar. 

7) Memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik.  

8) Memahami fungsi dan tujuan bimbingan konseling dan penyuluhan di 

sekolah. 

9) Mengetahui dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 

10) Mengetahui prinsip-prinsip dasar dalam menafsirkan hasil penelitian 

untuk kepentingan dalam mengajar.31 

Sepuluh kompetensi professional yang dipaparkan di atas, 

merupakan gerbang awal dari seorang guru untuk menjadi guru yang 

professional dan tentunya berkompeten. Guru yang berkompeten tentu 

                                                             
31 Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 

4 
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akan mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik, cakap dan terampil, 

sehingga dalam proses mengajar dapat menciptakan iklim belajar yang 

kondusif dan menyenangkan, serta keberhasilan guru dalam mengajar yang 

dilakukan akan mudah dikenang. 

Salah satu diantara sepuluh kompetensi profesional tersebut diatas 

yang harus dimiliki oleh guru ialah mengelola kelas. Hal ini cukup 

fundamental karena apabila selama proses mengajar guru mampu 

mengelola kelas dengan baik,mampu mengatur tata ruang kelas yang baik 

pula, tentu proses belajar mengajar akan menciptakan iklim belajar yang 

kondusif dan menyenangkan. 

Tugas guru di dalam kelas adalah membelajarkan siswa dengan 

menyediakan kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang optimal 

dapat dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran, 

serta mengendalikan suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan 

pelajaran. Pengaturan berkaitan dengan penyampaian pesan pengajaran 

atau dapat pula dengan penyediaan kondisis belajar. Bila pengaturan 

kondisi dapat dikerjakan dengan optimal, maka prosesbelajar akan 

berlangsung secara optimal pula. Tetapi bila tidak dapat disediakan secara 

optimal, tentu saja menimbulkan gangguan terhadap belajar mengajar.32 

                                                             
32 J.J. Hasibuan dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1986), hlm. 82 
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Pembelajaran  tersebut harus mampu dalam memberikan dampak 

positif dan membekali peserta didik dengan skil dan kompetensi dalam 

hidup (life skill atau life competency) yang pas dengan lingkungan hidup 

dan kebutuhan peserta didik. Memecahkan permasalahan dengan spontan 

sangat penting dan berguna untuk dilakukan dalam proses pembelajaran 

melalui kerja sama dengan rasa semangat dan bersama-sama. Bahkan, 

dalam rumusan UNESCO disebutkan bahwa pendidikan harus diletakkan 

pada empat pilar, yakni:  

1) Belajar untuk mengetahui (learning to know)  

2) Belajar untuk melakukan (learning to do) 

3) Belajar untuk hidup bersama (learning to live together) 

4) Belajar untuk menjadi diri sendiri (learning to be).33 

Seorang anak merupakan amanah dari Allah SWT yang akan 

dipertanggung jawabkan orangtuanya. Orang tua merupakan pendidik 

pertama yang paling menentukan kepribadian seeorang anak. Proses 

penanaman nilai pada diri anak secara praktis dimulai sejak anak 

dilahirkan, Rasulullah SAW bersabda : 

ُلُْو ٍ  َما ِمْن َموْ “ةَ اَنَّهُ َكاَن يَقُْوُل: قَاَل َرسُْوُل َّللاَّ َصلُّى هللا َعلَْيِه َو َسلََّم : َعْن أَبِي هَُرْيرَ 

َسانِِه َكَما تُْنتَُج اُْلبَهِ  َرانِِه أَْو يَُمج ِ ِ ٍَانِِه أَْو يُنَص ِ ْيَمُُ بَِهْيَمُ  اَِّلَّ يُوُلَدُ َعلَى اُْلِفْطَرةِ، فَأَبََواهُ يَُهو 

()رواه مسلم َهْل تُِحسُّْوَن ِمْن َجدَْعاَء؟ َجْمعَاَء     

                                                             
33 Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 10  
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Artinya:“Dari Abu Hurairah RA, telah berkata Rasulullah SAW: 

“setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanyalah 

(yang berperan) yang menjadikan anak itu menjadi seorang Yahudi, 

Nasrani, atau Majusi sebagaimana hewan melahirkan kumpulan hewan, 

apakah aneh hal itu?”. (HR. Muslim).  

Bimbingan dan penyuluhan menempati tempat yang sangat penting 

dalam pembelajaran dan pendidikan, karena dengan adanya bimbingan 

tersebut dapat membantu guru dalam memahami, mengetahui sifat dan 

karakter peserta didik dan dapat membantu guru dalam menangani 

persolan-persoalan yang terjadi di sekolah. Seperti dengan adanya masalah 

ditemukan siswa yang bolos saat belajar, melawan dengan guru, over aktif, 

mendapatkan nilai rendah, tidak bisa naik kelas, tidak lulus saat ujian akhir, 

dan sebagainya. Apabila dilihat secara keseluruhan, hal yang demikian 

merupakan bagian dari permasalahan-permasalahan saat belajar. Secara 

lebih mendalam, permasalahan belajar diatas tidak hanya terfokus dengan 

permasalahan itu saja akan tetapi masih banyak permasalahan-

permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran.  

Menurut Wahyudi guru profesional adalah guru yang mampu 

mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugastugasnya sehari-hari. 

Profesionalisme yang dimaksud oleh mereka adalah satu proses yang 

bergerak dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi 

matang. Sedangkan menurut Glickman dalam Bafadal yang menegaskan 
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bahwa seseorang akan bekerja secara profesioanl bilaman orang tersebut 

memiliki kemampuan profesional bilamana memiliki kemampuan tinggi 

dan motivasi kerja tinggi. Menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 

dalam Depdiknas (2007) indikator kompetensi profesional adalah sebagai 

berikut:34 

1) Mampu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 

2) Mampu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

a) Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu. 

b) Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. 

c) Memahami tujuan pembelajaran yang diampu. 

3) Mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara 

kreatif. 

a) Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

b) Mengelolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai 

dengan tingkat perkembangan peserta didik. 

4) Mampu mengembangkan keprofesionalannya secara terus menerus 

dengan melakukan tindakan reflektif. 

                                                             
34 Undang-Undang Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 
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a) Melakukan refleksi terhadap kinerja dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan. 

b) Mampu memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan. 

c) Mampu dalam melakukan penelitian tindakan kelas untuk 

meningkatkan keprofesionalannya. 

d) Mampu mengikuti perkembangan zaman dengan menambah 

wawasan dari berbagai sumber-sumber yang ada. 

5) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 

a) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

berkomunikasi. 

b) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan diri.35 

2. Pengelolaan Kelas 

a. Pengertian pengelolaan kelas  

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila 

                                                             
35 Undang-Undang Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 
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mengalami gangguan dalam proses interaksi edukatif.36 Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Edmund, Emmer, dan Carolyn Evertson 

sebagaimana dikutip oleh Sri Esti Wuryani,37 mengatakan bahwa 

pengelolaan kelas didefinisikan sebagai berikut :  

1) Tingkah laku seorang guru yang dapat menghasilkan  prestasi  siswa  

yang tinggi karena keterlibatan siswa di kelas.  

2) Tingkah laku peserta didik yang tidak banyak mengganggu kegiatan 

guru dan siswa lain.  

3) Penggunaan waktu belajar yang efektif dan efisien.  

b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kelas 

Maka dalam rangka memperkecil masalah, hambatan-hambatan dan 

gangguan di dalam kelas pada pengelolaan kelas, maka prinsip-prinsip 

pengelolaan kelas dapat digunakan. Maka sangat penting sekali bagi 

seorang guru untuk mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip dasar 

pengelolaan kelas yang akan diuraikan sebagai berikut :38  

1) Kehangatan dan Keantusiasan 

Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. 

Guru  yang  hangat dan akrab dengan anak didik  selalu menunjukkan 

                                                             
36 Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah, (Jakarta : Grasindo, 

1992), hlm.47 
37 Sri Esti Wuryani, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Gramedia, 2006), hlm. 264 
38 Ibid, hlm. 148 
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antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam 

mengimplementasikan pengelolaan kelas.   

2) Tantangan  

Penggunaan kata - kata, tindakan, cara kerja atau  bahan-bahan 

yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar. 

Sehingga mengurangi kemungkinan  munculnya  tingkah laku  yang  

menyimpang serta dapat  menarik  perhatian anak didik dan dapat 

mengendalikan gairah belajar mereka.  

3) Bervariasi 

Penggunaan alat atau media, atau alat bantu, gaya mengajar 

guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan  mengurangi 

munculnya gangguan serta meningkatkan  perhatian anak didik. Apalagi 

penggunaannya bervariasi, sesuai dengan ketentuan sesaat merupakan  

kunci  tercapainya  pengelolaan  kelas  yang  efektif  dan menghindari 

kejenuhan.  

4) Keluwesan  

Keluwesan adalah tingkah laku untuk mengubah strategi 

mengajar dapat  mencegah  kemungkinan  munculnya  gangguan  pada 

anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif.39  

5) Penekanan pada hal-hal yang positif  

                                                             
39 Ibid, hlm. 149 
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Pada dasarnya, mengajar dan mendidik menekankan hal-hal 

yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-

hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang  positif,  yaitu penekanan  

yang dilakukan guru terhadap tingkah lakuanak didik yang positif. 

Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang 

positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat  

mengganggu  jalannya  proses interaksi edukatif.40  

6) Penanaman disiplin diri  

Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah peserta didik sadar 

akan pentingnya kedisiplinan dirinya sendiri. Namun sebaik-baiknya 

guru adalah guru yang bisa menjadi teladan dan sebagai contoh bagi 

peserta didik untuk mewujudkan pentingnya kedisiplinan diri dan 

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.  

c. Tujuan Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas merupakan ujung tombak dari suatu kelancaran 

dalam proses pembelajaran yang memilki tujuan yang terarah. Sangat 

dipentingkan guru memberikan pengelolaan kelas yang terstruktur agar 

pembelajaran terbimbing kemudian disenangi oleh peserta didik dan 

menciptakan suasana kelas yang kondusif serta menarik. Seorang guru  

harus sadar tanpa mengelola kelas dengan baik, maka  keberlangsungan 

                                                             
40 Ibid, hlm. 150 
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belajar mengajar belum tercipta semaksimal mungkin jika tidak disenaangi 

pembelajarannya oleh peserta didiknya.  

Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam 

tujuan pendidikan. Secara umum tujuan  pengelolaan  kelas  adalah  

meyediakan dan mengatur fasilitas belajar serta peralatan belajar dan 

mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik itu kelas sebagai lingkungan 

belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta 

didik untuk belajar dan mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin 

dan memberikan kepuasan, suasana yang nyaman, membantu 

perkembangan intelektual, emosional, dan sikap peserta didik.41  

Semua  komponen  keterampilan  mengelola  kelas  mempunyai 

tujuan  yang  baik  untuk  anak  didik  maupun  guru,42 yaitu :  

1) Untuk Anak Didik 

a) Mendorong  anak  didik  mengembangkan  tanggung  jawab individu  

terhadap  tingkah  lakunya  dan  kebutuhan  untuk mengontrol diri 

sendiri.  

b)  Membantu  anak  didik  mengetahui  tingkah  laku  yang  sesuai 

dengan  tata  tertib  kelas  dan  memahami  bahwa  teguran guru 

merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan.  

                                                             
41 Syaiful Bahri Djamarah dan  Aswan  Zain,  Strategi  Belajar  Mengajar, (Jakarta, Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 200 

  42 Ibid, hlm. 147 
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c) Membangkitkan  rasa  tanggung  jawab  untuk  melibatkan  diri 

dalam tugas dan pada kegiatan yang diadakan. 

2) Untuk Guru 

a) Mengembangkan  pemahaman  dalam  penyajian  pelajaran dengan 

petunjuk yang jelas dan kecepatan yang tepat.  

b)  Menyadari kebutuhan anak didik dalam pembelajaran di kelas dan  

memberikan  motivasi  dalam  upaya  meningkatkan  hasil prestasi 

belajar.  

c)  Mempelajari  bagaimana  merespon  secara  efektif  terhadap tingkah 

laku anak didik yang mengganggu.  

d) Memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat 

digunakan  dalam  hubungannya  dengan  masalah  tingkah  laku 

anak didik yang muncul di dalam kelas. 

d. Pendekatan Pengelolaan Kelas 

Seorang guru harus bisa mendalami kerangka acuan pendekatan-

pendekatan dalam mengelola kelas, sebab di dalam penggunaannya guru 

harus terlebih dahulu menyakini dan memahami bahwa pendekatan yang 

dipilihnya dalam menangani pengelolan kelas, merupakan bahagian dari 

pendekatan yang dipilih, sebagai alternatif yang terbaik dan sesuai unuk 

melakukan pengelolaan kelas. Adanya interaksi yang sesuai dan suasana 

yang nyaman atau kondusif dalam proses pembelajaran, tentunya berkaitan 

dengan bagaimana cara guru dalam melakukan pendekatan untuk 
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mengelola kelas dan bagaimana cara guru dalam melakukan proses 

pembelajaran itu berjalan dengan efektif. Menurut Syaiful Bahri,43 

pendekatan itu meliputi dari berbagai macam pendekatan-pendekatan, 

diantaranya: pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan 

kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pembelajaran, pendekatan 

perubahan pada tingkah laku, pendekatan emosional, pendekatan sosial, 

pendekatan belajar kelompok, dan melalui pedekatan elektis dan 

pluralistik. 

1) Pendekatan berupa kekuasaan  

Dalam megelola kelas dapat di artikan sebagai salah satu cara 

mengontrol perbuatan peserta didik. Dalam hal tersebut peran guru 

sangat dibutuhkan untuk membuat dan mempertahankan kondisi 

kedisiplinan di dalam kelas. Karena kedisiplinan merupakan suatu 

tuntutan dan kekuatan bagi peserta didik untuk mematuhinya. Dalam hal 

tersebut adanya kekuasaan dalam norma-norma yang harus di patuhi 

setiap peserta didik. Melalui hal demikian dalam sejenis norma atau 

peratutan tberupa kedisiplinan.44 

Di dalam ranah pembelajaran, melalui kedisiplinan merupakan 

sebagai kekuatan yang paling utama untuk membuat suasana 

pembelajaran yang efektif dan kondusif.  Dengan demikian guru wajib 

                                                             
43 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 179. 
44 Jurnal Tasyri, pendekatan pengelolaan kelas, Vol. 22, Nomor 2, Oktober 2015 
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menekankan akan pentingnya bagi peserta didik untuk mematuhi 

peraturan yang sudah ditetapkan bersama. Peraturan itu diibaratkan 

sebagai “ penguasa ” yang diwajibkan untuk mematuhi bersama. Oleh 

sebab itu, guru harus bisa dan mampu melakukan pendekatan yang 

bagus kepada peserta didik dengan melalui aturan yang ditetapkan 

bersama di dalam kelas. 

Peraturan tersebut akan lebih baik jika guru dan peserta didik 

bersepakat dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan selama bersama 

selama proses pembelajaran, artinya peraturan tersebut tidak hanya 

berlaku kepada peserta didik saja akan tetapi sebaliknya, guru juga harus 

mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan bersama.  Alangkah lebih 

baik jika sebelum memulai mengajar, guru membuat kesepakatan-

kesepakatan dengan peserta didik mengenai keharusan untuk menaati 

aturan. Namun, tidak hanya peserta didik, guru juga harus konsisten 

mengikuti segala peraturan yang ditetapkan agar tidak timbul 

kecemburuan diantara para peserta didik.  

2) Pendekatan berupa ancaman 

Melalui pendekatan ancaman ini, maka dalam pengelolaan kelas 

merupakan suatu cara untuk mengatur dan mengontrol tingkah laku para 

peserta didik. Akan tetapi di dalam mengontrol tingkah laku peserta 

didik tidak harus melaui dengan cara memberikan ancaman, seperti: 

mengejek, menghina, melarang, sindiran dan memaksa. Dalam hal ini 
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guru tidak boleh terlalu sering memberikan ancaman, tetapi guru boleh 

melakukan hal ini apabila kondisi kelas memang sudah tidak stabil dan 

terkendali.45  

Akan tetapi lebih baik jika guru bisa melakukan pendekaatan 

yang lain di luar dari pendekatan ancaman ini, karena dalam melakukan 

pendekatan ancama ini ada satu hal yang harus diingat dan digaris 

bawahi bahwa ancaman tersebut dalam batas sewajarnya dan tidak 

menghina dan memaki-makinya berlebihan di khawatirkan berdampak 

melukai perasaan dan membuatnya menjadi lebih represif di dalam 

kelas. Guru dapat menerakan pendekatan ancaman melalui dengan 

pengurangan nilai, penambahan tugas, sindiran halus dan ancaman 

lainnya yang sifatnya membangun dan mendidik peserta didik.  

3) Pendekatan berupa kebebasan  

Pendekatan melalui kebebasan diartikan sebagai suatu upaya 

untuk membantu peserta didik memberikan kebebasan dalam 

mengerjakan tugas dimanapun. Dalam hal ini guru berperan untuk 

berusaha semaksimal mungkin memberikan kebebasan kepada peserta 

didik, selama hal demikian itu tidak menyimpang dan menyalahi dari 

peraturan yang sudah ditetapkan bersama. Dari sudut pandang yang lain, 

peserta didik tidak menyukai seorang guru yang terlalu berlebihan 

                                                             
45 Jurnal Tasyri, pendekatan pengelolaan kelas, Vol. 22, Nomor 2, Oktober 2015 
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(over-protectif). Dengan hal demikian peserta didik tidak merasa leluasa 

dan nyaman dalam melakukan eksperimennya.46 

Seorang guru juga tidak boleh membuat peraturan-peraturan dan 

ketentuan-ketentuan terlalu ketat dan berlebihan, karena nanti 

dikhawatirkan terlalu memaksa dan mengkekang kebebasan peserta 

didik dalam mengembangkan kemapuan, imajinasi dan kreatifitas yang 

dimilikinya.  

4) Pendekatan Resep   

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan membuatkan buku 

panduan yang bisa menggambarkan apa sebenarnya yang harus 

dikerjakan guru dan apa yang tidak boleh dikerjakan guru dalam 

menghadapi berbagai masalah di dalam kelas. Dalam buku panduan ini 

guru membuatkan gambaran dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan 

guru dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Peranan guru dalam 

hal ini hanya terfokus dengan mengikuti petunjuk yang sudah ditulis.47 

Dalam hal ini guru bisa meminta kepada peserta didik untuk 

mengemukakan hal-hal yang tidak mereka sukai dari cara guru dalam 

mengajar dan seperti apa cara guru mengajar yang mereka inginkan dan 

setiap masukan-masukan peserta didik yang mendukung harus diterima 

dan direalisasikan dalam kesaharian mengajar.  

                                                             
46 Jurnal Tasyri, pendekatan pengelolaan kelas, Vol. 22, Nomor 2, Oktober 2015 

 
47 Ibid., 180. 
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5) Pendekatan Pembelajaran  

Dalam hal ini pendekatan tersebut didasari dengan suatau 

harapan bahwa dengan adanya pendekatan pembelajaran tersebut dapat 

membantu dan meminimalisir adanya permasalahan pada sikap dan 

tingkah laku peserta didik, dan menyelesaikan masalah yang tidak dapat 

diselesaikan. Pendekatan ini bertujuan supaya sikap dan perbuatan 

seorang guru dapat menghentikan perbuatan peserta didik yang kurang 

tepat dan menyeleweng.  Peranan seorang guru dalam hal ini dengan 

membuat perencanaan dan penerapan pembelajaran yang efektif.  

6) Pendekatan perubahan tingkah laku  

Dalam mengelola kelas guru harus memiliki berbagai cara untuk 

mengelola kelas. Dalam hal ini guru diharapkan harus mampu 

mengubah tingkah laku peserta didik dari yang kurang baik menjadi 

lebih baik. Pendekatan ini berdasarkan dari psikologi behavioral yang 

mengutarakan pendapat dengan pandangan :  

a) Setiap perbutan dan perilaku yang baik dan tidak tepat 

merupakan hasil dari proses pembelajaran.  

b) Ada sejumlah kecil proses psikologi yang  fundamental  yang 

dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya  proses belajar 

yang dimaksud. Adapun proses psikologi ini adalah penguatan 

positif (positive reinforcement), hukuman,  penghapusan 

(extinction), dan penguatan negatif (negative reinforcement).  
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7) Pendekatan emosional dan hubungan sosial  

Dalam pendekatan emosional dan sosial guru harus memiliki 

hubungan emosi dan sosial yang baik dengan peserta didik, supaya 

pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran berjalan dengan efektif 

artinya seorang guru harus bisa dan mampu menciptakan suasana yang 

baik antara sesama pendidik, guru dengan peserta didik, peserta didik 

dengan peserta didik lainnya. Dengan demikian seorang guru menjadi 

penentu dalam membentuk hubungan pribadi yang baik dan sehat. 

Untuk itu ada dua gambaran dalam pengelolaan kelas yang dapat di 

lakukan dengan pendekatan emosinal dan sosial seperti:  

a) Secara emosional dan sosial guru harus memiliki hubungan yang 

baik dengan seluruh pendidik, peserta didik dan hal-hal lain yang 

dapat menunjang dan mendukung proses pembelajaran itu berjalan 

dengan eektif dan maksimal. 

b)  Keadaan sosial dan emosional yang baik berkaitan dengan usaha 

yang dilakukan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

yang didasari hubungan guru dengan personal lain yang terlibat 

dalam proses pembelajaran.  

8) Pendekatan proses kelompok  

Dalam menggunakan pendekatan ini guru harus bisa membuat 

suasana dan momen yang bisa membantu kelompok untuk lebih aktif 

dan semangat dalam mengerjakan tugas pembelajaran tersebut. Dengan 
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demikian peserta didik diharapkan termotivasi dan memiliki rasa 

semangat, kesungguhan dan minat untuk mengikuti proses pembelajaran 

di sekolah. Dalam hal ini Syaiful Bahri Djamarah mengutarakan dua 

pendapat dalam pendekatan ini diantaranya :  

a) Dalam megelola kelas guru harus memberikan tugas pembelajaran 

dengan sistem kerja kelompok atau kelompok sosial, artinya proses 

pembelajaran itu melibatkan semua peserta didik. 

b) Tugas terpenting bagi seorang guru dalam pendekatan ini adalah 

menjaga dan memelihara suasana kerja kelompok aktif dan efektif.48 

9) Pendekatan Elektis atau Pluralistik  

Pendekatan ini merupakan suatu usaha yang menekankan pada 

potensi, inisiatif dan kreativitas seorang guru. Dalam hal ini, guru harus 

mampu dalam menggabungkan dan memilih secara bebas dari berbagai 

macam pendekatan yang di atas, dengan tujuan guru mampu 

menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar secara efektif dan 

efesien.49 

Dari berbagai pendekatan diatas, seorang guru boleh memilih 

dan menggabungkan pendekatan-pendekatan yang pas dan cocok 

terhadap kemampuannya dan mampu mengembangkan pembelajaran 

                                                             
48 Ibid, hlm. 182 
49 Ibid, hlm.184  
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secara efektif dan efesien. Pendekatan pembelajaran digunakan dengan 

sesuai manfaat dan tujuan pembelajaran  

e. Komponen Keterampilan Pengelolaan Kelas 

Peran guru dalam mengelola kelas sangat dibutuhkan untuk 

mengubah dan menjadikan suasana pembelajaran yang efektif. Adapun 

Jenis keterampilan dalam mengelola kelas dapat dibagi menjadi kepada dua 

tahapan, pertama, keterampilan guru yang berkaitan dengan penerapan dan 

penjagaan situasi pembelajaran secara maksimal. Kedua keterampilan guru 

yang berkaitan dalam mengembangkan situasi pembelajaran secara 

maksimal.  

Keterampilan tersebut berkaitan pada kemampuan guru dalam 

menentukan inisiatif dan mengkontrol situasi pembelajaran. Komponen-

komponen yang terkait dengan keterampilan tesrsebut, diantaranya:50  

1) Sikap tanggap 

Komponen ini di tunjukkan kepada perbuatan seorang guru, 

bahwa kehadiran guru bagi peserta didik penting. Guru mengetahui 

kondisi peserta didik ketika belajar apakah mereka mendengarakan, 

memperhatikan, menyimak, meghayati, menghayal, bahkan bermain-

main saat belajar. Untuk menyikapi hal ini guru dapat melakukan upaya 

dengan:  

                                                             
50 Yeni Rachmawati, Euis Kurniat, Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak, (Jakarta: 

Kencana, 2010), hlm. 13-14 
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a) Melihat secara seksama  

Dalam hal ini guru dapat mengajak dan mengikut sertakan 

peserta didik untuk melihat peserta didik yang tidak serius ketika dan 

bermain-main saat belajar. Dalam komponen ini terlihat pendekatan 

guru kepada peserta didik dalam perbincangan, kerja sama, dan 

memperlihatkan rasa kebersamaan.  

b) Gerak mendekati 

Permasalahan yang terjadi di dalam kelas sering kali terjadi 

ini merupakan suatu gambaran terhadap kondisi dan situasi kelas, 

makanya dibutuhkan penanan seorang guru dalam menyelesaikan 

permasalahan ini dengan merespon cepat dan tanggap terhadap 

masalah yang terjadi dengan melalui pergerakan mendekati. 

Pergerakan tersebut adalah usaha guru dalam melakukan pendekatan 

kepada peserta didik, baik itu secara individu maupun kelompok, hal 

ini membuktikan adanya perhatian dari seorang guru, kesiapan dan 

kesiagaan guru dalam meyelesaikan permasalahan yang terjadi di 

dalam kelas. Dalam melakukan pendekatan kepada peserta didik 

maka seorang guru melakukan dengan sewajarnya saja, tanpa 

membentak, memarahi berlebihan, mengancam bahkan memukulnya. 

c) Memberikan pernyataan  

Memberikan pernyataan kepada peserta didik sangat 

dibutuhkan dan diperlukan supaya peserta didik tidak mengulangi 
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kesalahan yang serupa. Pernyataan tersebut bisa berupa penegasan, 

perjanjian, ktitikan, komentar dan sikap tanggap. Guru juga penting 

menghindari dalam memberikan pernyataan secara berlebihan, 

seperti: membuat perjanjian dan menunjukkan sikap untuk 

mengancaman.  

d) Memberikan respon terhadap kekacuan dan ganggguan  

Situasi dan kondisi di dalam kelas tidak selalu berjalan 

dengan aman dan tentram, kadang kala mendapatkan hambatan. 

Situasi dan kondisi demikian perlu diwaspadai seorang guru. Salah 

satu cara yang dilakukan guru dalam mengembalikan situasi belajar 

yang eefektif dengan memberikan teguran. Peneguran tersebut 

membuktikan sebagai pertanda bahwa seorang guru peduli terhadap 

peserta didik dan sehingga peserta didik merasa terawasi.51  

2) Membagikan perhatian 

Pengelolaan dalam kelas akan berjalan secara efektif, apabila 

seorang guru dapat membagikan perhatiannya terhadap setiap aktivitas 

dan kegiatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini 

guru dapat membagikan perhatiannya melalui dengan cara : 52  

 

                                                             
51 Yeni Rachmawati, Euis Kurniat, Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak, (Jakarta: 

Kencana, 2010), hlm. 13-14 

 
52 Ibid, hlm. 92 
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a) Visual   

Perhatian Visual merupakan sebagai gerakan tubuh dan 

bahasa tubuh dari seorang guru dalam memberikan perhatiannya 

kepada peserta didik. Dalam hal ini guru membuktikan adanya 

perhatian kepada peserta didik melalui gerakan tubuh dan bahasa 

tubuh seperti melihat kondisi belajar peserta didik, apakah peserta 

didik dalam keadaan mendengarkan, memperhatikan, dan menyimak 

pelajaran yang disampaikan seorang guru.  

b) Verbal  

Perhatian verbal merupakan sebagai rangkaian kata-kata yang 

diucapkan dari seorang guru dalam memberikan perhatian kepada 

peserta didik. Dalam hal ini guru membuktikan adanya perhatian 

kepada peserta didik melaui rangkain kata-kata ataupun ucapan 

seorang guru, seperti guru memberikan perhatian melalui nasehat, 

motivasi, semangat, dan Untuk Guru tetap memberikan penjelasan, 

sanggahan, komentar, dan pertanyaan-pertanyaan melalui ucapan dan 

kata-kata setiap kegiatan yang dilakukan peserta didik, walaupun 

seorang guru dalam menerangkan pelajaran. Dengan demikian, 

peserta didik akan merasa terawasi dan punya tanggung jawab setiap 

kegiatan yang dilakukan. 
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c) Gabungan visual dan verbal  

Dalam menggabungkan perhatian visual dan verbal yaitu 

dengan cara guru memberikan perhatian kepada peserta didik melalui 

gerakan tubuh atau bahasa tubuh dan melalui ucapan maupun kata-

kata yang mengisyaratkan adanya perhatian seorang guru kepada 

peserta didik, sehingga proses pemebalajan itu berjalan dengan 

efektif dan kondusif.  

3) Pemusatan perhatian kelompok  

Guru harus memiliki keterampilan dan membuat inisiatif sendiri 

untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya klasikal walaupun kondisi 

belajar yang tidak memungkinkan untuk menyampaikan hal tersebut. 

Seperti, peserta didik dalam mengerjakan tugas kelompok dan 

sementara guru harus mengambil alih perhatian peserta didik untuk 

menyampaikan hal-hal yang sifatnya klasikal. Namun ada beberapa hal 

yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk dapat mengambil alih 

perhatian peserta didik, diantaranya :53  

a) Memberikan tanda 

Sebelum guru memulai proses pembelajaran dengan peserta 

didik, maka guru harus memberikan tanda perhatiannya kepada 

kepada peserta didik dengan memberikan tugas dan memberikan 

sinyal, misalnya guru membuat situasi belajar dalam kondisi tenang 

                                                             
53 Ibid, hlm. 101 
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terlebih dahulu, kemudian guru menyampaikan materi atau topik 

pembahasan baru yang ingin disampaikan dalam kepada peserta 

didik. 

b) Pertanggung jawaban  

Guru memberikan perhatiannya dengan menghimbau kepada 

peserta didik untuk mengumpulkan tugas yang dibuat dan meminta 

pertanggung jawaban dari tugas yang dikerjakan baik itu tugas 

individu maupun tugas kelompok, misalnya dengan meminta kepada 

peserta didik untuk mengumpulkan tugas-tugas atau kegiatan yang 

diberikan guru. Kemudian guru mengambil alih kembali perhatian 

pesetrta didik dan menyampaikan hal-hal ingin disampaikan.  

c) Memberikan pengarahan dan petunjuk yang jelas  

Guru senantiasa memberikan pengarahan, nasehat, dan 

petunjuk yang jelas, dan singkat dalam mengajarkan materi yang 

diajarkan kepada peserta didik. Namun pengarahan, nasehat, dan 

petunjuk tidak hanya terfokus kepada satu kelas saja, akan tetapi bisa 

dilakukan kepada seluruh kelas dengan menggunakan bahasa yang 

jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut.  

d) Penghentian/penghambat  

Setiap kelas memiliki ganguan-ganguan dan hambatan-

hambatan yang berbeda, dari hal demikian gangguan dan hambatan 

selalu ada dan tidak bisa dihindari. Guru dapat memanimalisir atau 
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menghentikan setiap gangguan dan hambatan dalam proses 

pembelajaran dengan cara guru membuat peraturan dan prosedural di 

dalam kelas, yang merupakan bagian dari pelaksanaan rutin dalam 

keseharian pembelajaran.54  

e) Penguatan   

Penggunaan penguatan merupakan strategi guru untuk 

mengatasi peserta didik yang tidak membuat tugas dan untuk 

menghentikan perbuatan peserta didik yang ingin mengganggu dan 

mengacaukan suasana pembelajaran didalam kelas.  

f) Kelancaran (smoothness)  

Berhasilnya peserta didik dalam memahami pelajaran dapat 

dilihat dari sejauh mana kemajuan, kelancaran, pemahaman, dan 

keberhasilan peserta didik dalam memahami materi tersebut, hal 

demikian adalah merupakan indikator atau tolak ukur bahwa peserta 

didik dapat memusatkan perhatiannya selama dalam belajar didalam 

kelas. Hal ini sangat perlu bagi seorang guru untuk mendukung dan 

membantu peserta didik agar selalu senantiasa dalam dalam kondisi 

aman, nyaman dan tenang dalam menerima pelajaran.  

 

 

 

                                                             
54 Ibid, hlm. 103-104 
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3. Kesulitan Belajar 

Pendapat Sayaiful Bahri Djamarah, tentang kesulitan belajar adalah 

merupakan suatu gambaran dimana peserta didik tidak dapat belajar dengan 

semestinya dan mengalami gangguan-gangguan dari interen dan eksternal 

peserta didik. Kegiatan proses pembelajaran peserta didik tidak selamanya 

berjalan dengan mulus, banyak ditemukan hambatan dan rintangan yang 

membuat peserta didik terkendala untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peserta didik dalam mengalami 

kesulitan belajar.55 

a. Pengertian Kesulitan Belajar 

Tugas utama seorang peserta didik di sekolah adalah untuk belajar. 

Akan tetapi fakta dilapangan membuktikan bahwa tidak selamanya peserta 

didik dapat belajar dengan efektif. Banyak peserta didik yang mengalami 

kesulitan dan hambatan dalam pembelajaran. Peserta didik tersebut seakan-

akan tidak bisa untuk belajar sebagaiman yang seharusnya. Hal demikian 

merupakan sebagai gambaran dari kesulitan belajar. Abdurrahman 

mengemukakan pendapat bahwa “kesulitan belajar diambil dalam istilah 

bahasa inggris learning disability. Learning artinya belajar, disability 

artinya ketidak mampuan. Sehingga dapat diterjemahkan dengan ketidak 

mampuan belajar. Jadi kesulitan belajar merupakan ketidak mampuan 

                                                             
55Djamarah, Syaiful Bahri. Psikologi Belajar. PT. Rineka Cipta: Jakarta. 2005. Guru dan 

Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis. (Rineka Cipta : 

Jakarta.2005 ), hlm.201  
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seorang individu dalam aktifitas belajar.”56 Pendapat tersebut sejalan 

dengan Tidjan yang mengatakan bahwa “Kesulitan belajar bisa dimaknai 

dengan suatu keadaan dalam proses pembelajaran yang ditandai dengan 

adanya hadangan dan masalah dalam pembelajaran. Hadangan tersebut bisa 

dari kejiwaan, sosial, dan keadaan fisik dari proses pembelajaran. 

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar dapat 

dilihat dari ketidak berhasilan atau pencapaian peserta didik dari hasil 

belajar pada kkm yang telah ditetapkan pada mata pelajaran.  

Pendapat Hakim mengatakan bahwa “kesulitan belajar adalah suatu 

keadaan menggambarkan adanya hadangan dan hambatan dalam proses 

pembelajaran peserta didik. Hambatan tersebut menyebabkan peserta didik 

mengalami kegagalan atau kurang berhasil dalam mencapai tujuan dari 

pembelajaran. ”57 

Dari beberapa pendapat tersebut menerangkan bahwa kesulitan 

belajar adalah suatu keadaan ketidak sanggupan peserta didik dalam 

mencapai tujuan dari pembelajaran, seperti tidak tercapainya batas minimal 

pembelajaran, tidak tercapainya prestasi dalam belajar, dan tidak 

tercapainya tingkat penguasaan terhadap materi, hal demikian disebabkan 

dari hambatan-hambatan kejiwaan, sosial, dan keadaan fisik dari prose s 

pembelajaran. 

                                                             
56 Ibid, hlm. 130 
57Ibid, hlm. 133 
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Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar adalah peserta didik 

yang tidak dapat belajar secara maksimal karena adanya suatu gangguan 

dan hambatan yang dialaminya, sehingga tidak dapat mencapai hasil 

belajar yang optimal. Menurut pendapat Zainal Arifin, indikator-indikator 

untuk menentukan kesulitan belajar peserta didik adalah sebagai berikut : 

1) Peserta didik tidak dapat mampu dalam menguasai materi pelajaran 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  

2) Peserta didik mendapatkan hasil belajar yang rendah apabila 

dibandingkan dengan peserta didik lainnya.  

3) Peserta didik tidak mendapatkan prestasi belajar sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya.  

4) Peserta didik tidak dapat menunjukkan kepribadian yang baik, seperti 

kurang sopan, membandel, dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan.58 

b. Gejala-Gejala Kesulitan Belajar  

Permasalahan dalam kesulitan belajar dapat dirasakan dan dialami 

setiap peserta didik, peserta didik dikatakan mengalami kesulitan belajar 

apabila menunjukkan adanya gejala. Hal demikian dapat dilihat dari hasil 

belajar, sikap dan perbuatan peserta didik selama mengikuti proses 

pembelajaran. Gejala tersebut dapat dijadikan sebagai tahapan awal untuk 

                                                             
58 Arifin,Zainal, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Rosdakarya, 2012), hlm. 306 
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mengetahui dan menetapkan peserta didik yang mengalami kesulitan  

belajar : 

Pendapat Burton dan Makmun menegaskan bahwa kegagalan 

peserta didik dalam pembelajaran dapat diukur dengan :59 

1) Kegagalan peserta didik dapat diukur dengan melihat ketidak 

berhasilannya dalam belajar dan tingkat penguasan minimal dalam 

proses pembelajaran. 

2) Kegagalan peserta didik dapat diukur dan dilihat dengan ketidak siapan 

peserta didik dalam mengerjakan tugas dan tidak tercapainya prestasi 

yang seharusnya baik itu dari segi bakat, kemampuan dan pemahaman.  

3) Kegagalan peserta didik dapat dilihat dan diukur dari ketidak 

berhasilannya seorang peserta didik dalam mencapai tingkat penguasaan 

pelajaran yang digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan kepada 

pembelajaran berikutnya. 

c. Bentuk-Bentuk Kesulitan Belajar 

Sebelum memutuskan alternatif dalam memecahkan masalah 

kesulitan belajar peserta didik, maka guru sangat diharuskan untuk terlebih 

dahulu melihat gambaran terhadap hal-hal yang menunjukkan adanya 

                                                             
59 Ibid, hlm. 70 
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kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Berikut beberapa gejala 

sebagai indikator adanya kesulitan belajar pada peserta didik.60 

1) Prestasi belajar yang dicapai sangat rendah dibawah rata-rata. 

2) Pencapaian hasil belajar tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. 

3) Keterlambatan peserta didik dalam mengerjakan tugas dan soal-soal 

yang diberikan guru.  

4) Adanya perbuatan yang tidak tepat. seperti merasa tidak perduli, 

melawan kepada guru, berbohong dan sebagainya. 

5) Adanya sikap dan tingkah laku peserta didik yang tidak sesuai dan tepat.  

Seperti, suka marah, gampang tersinggung, suka murung, cemberut, 

ribut saat belajar, berkelahi saat belajar, tidak merasa nyaman, dan tidur 

saat belajar.61 

d. Langkah-langkah Mengatasi Kesulitan Belajar  

Menurut pendapat Hallen A (2005:129), adapun langkah-langkah 

guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses 

pembelajaran, dapat dilakukan dengan enam tahapan. Adapun keenam 

tahapan tersebut, yakni : 

 

 

 

                                                             
60 Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume2, Nomor 1 Desember 

2015:1-14 
61 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 212-213 
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1) Mengenali siswa yang mengalami kesulitan belajar.  

Langkah pertama dalam mengatsi kesulitan belajar peserta didik 

adalah dengan cara mengetahui nama peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar  

2) Memahami sifat dan bentuk kesulitan belajar  

Langkah kedua dalam mengatasi kesulitan belajar apeserta didik 

dalah dengan mengetahui materi pelajaran yang susah untuk difahami 

peserta didik. 

3) Menetapkan latar belakang kesulitan belajar.  

Langkah ketiga dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

adalah dengan mendapatkan gambaran yang melatar belakangi 

penyebab munculnya kesulitan belajar peserta didik baik dari segi 

internal maupun eksternal peserta didik.  

4) Menetapkan usaha-usaha bantuan.  

Langkah keempat dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik adalah dengan menetapkan berupa usaha, bantuan, dan tindakan 

untuk membantu peserta didik keluar dari permaslahan yang dialaminya 

berdasarkan dengan data yang diperoleh.  

5) Pelaksanaan bantuan.  

Langkah kelima dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

adalah dengan melaksanakan usaha dan bantuan secara kontinu dan 
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terarah dengan memberikan penilaian yang tepat sampai pada waktu 

yang telah ditentukan.. 

6) Tindak lanjut.  

Pada langkah keenam dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik adalah dengan memberikan penilaian sampai sejauh mana hasil 

pelaksanaan bantuan yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang 

diharapkan. Dalam Tindak lanjut ini dapat dilakukan secara kontinu, 

dengan menggunakan langkah-langkah tersebut dapat memberikan hasil 

dari usaha bantuan yang telah diberikan.62 

e. Faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

Faktor penyebab kesulitan belajar tidak bisa terlepas dari gangguan 

dan hambatan yang dialami peserta didik, gangguan itu dapat disebabkan 

dari beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Menurut Syah 

faktor kesulitan dalam belajar dapat dibagai menjadi dua bentuk yaitu 

faktor internal dan eksternal.  

“Faktor internal peserta didik mencakup dari berupa hambatan atau 

tidak mempengaruhinya tubuh peserta didik yakni rendahnya kapasitas 

intelektual, kelemahan pada emosional, dan kondisi fisik yang kurang. 

Sedangkan dari segi faktor eksternal peserta didik meliputi semua situasi 

dan kondisi dalam lingkungan sekitar yang tidak dapat mendukung 

                                                             
62 A, Hallen. Bimbingan dan Konseling. Edisi Revisi.  ( Jakarta: Quantum Teaching, 2005 

)hlm.129 
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aktivitas belajar peserta didik baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, 

maupun kondisi sekolah.” 

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka Burton dan Makmun 

menggambarkan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar menjadi dua 

bagian, yaitu faktor internal dan eksternal peserta didik: 63 

1) Faktor internal peserta didik, yaitu : 

a) Lemah secara fisik  

b) Lemah secara mental dan sulit diatasi peserta didik dan pendidikan  

c) Lemah secara emosional, diantaranya:  

(1) Merasa ketidak amanan (insecurity);  

(2) Ketidak mampuan menyesuaikan diri (maldjusment) dengan 

orang lain, kondisi dan tuntutan tugas dan lingkungannya  

(3) Rasa ketakutan secara berlebihan (phobia)  

(4) Ketidak sanggupan (immaturity).  

d) Kelemahan yang bersumber dari kebiasaan dan perbuatan yang salah, 

diantaranya. 

(1) Tidak ada kejelasan dan tidak ada minat dalam mengerjakan 

tugas-tugas pembelajaran. 

(2) Sering mengerjakan kegiatan yang bertentangan dan tidak tidak 

mendukung pekerjaan di sekolah, malas dan bahkan menolak 

untuk belajar. 

                                                             
63 Ibid, hlm.45-46 
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(3) Tidak berani dan gagal dalam berusaha  

(4) Tidak mau kerja sama dan selalu menghindar dari tanggung 

jawabnya 

(5) Tidak bergairah dalam belajar ataupun pemalas 

(6) Sering cabut atau keluar kelas dan tidak mengikuti pelajaran  

(7) Gugup dan tidak percaya diri 

e) Tidak adanya keterampilan dan pengetahuan dasar, seperti:  

(1) Tidak bisa membaca, berhintung, tidak menguasai materi atau 

pengetahuan dasar terhadap suatu bidang pelajaran. 

(2) Memiliki cara belajar yang salah dan kebiasaan yang salah saat 

belajar.64  

2) Faktor eksternal peserta didik, diantaranya : 

a) Kurikulum, bahan pengajaran, dan buku sumber yang tidak sesuai 

dan pas dengan tingkat kesanggupan peserta didik dan perbedaan 

setiap individu. 

b) Tidak sesuainya sistem pengajaran, pengelolaan kelas, pengalaman 

mengajar, penilaian, standar administrasi dan lain-lain. 

c) Terlalu beratnya beban dalam pembelajaran peserta didik dan beban 

mengajar seorang guru. 

d) Jumlah peserta didik yang terlalu banyak di dalam kelas dan terlalu 

banyaknya tuntutan dari luar.  

                                                             
64 Ibid, hlm. 28-29 
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e) Kelemahan dalam sistem pembelajaran pada jenjang pendidikan 

(dasar/asal) sebelumnya. 

f) Tidak mendukungnya situasi di dalam rumah. 

g) Kegiatan pembelajaran yang terlalu berlebihan diluar jam sekolah 

dan terlalu banyak dalam mengikuti ekstrakurikuler.  

h) Kurang gizi makan, dan kalori.65 

Djamarah menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab kesulitan 

belajar peserta didik, dibagi kepada faktor dari dalam diri peserta didik, 

sekolah, keluarga, masyarakat, dan dari eksternal peserta didik dengan 

uraian sebagai berikut :  

1) Faktor dari peserta didik 

Faktor-faktor dan penyebab kesulitan belajar berasal dari dalam 

diri peserta didik, seperti kondisi fisik, kesehatan fisik dan potensi 

peserta didik. 

2) Faktor sekolah  

Penyebab kesulitan belajar peserta didik yang berasal dari faktor 

lingkungan sekolah, diantaranya: 

a) Adanya guru yang kurang berkualitas.  

b) Tidak bagusnya komunikasi guru dengan peserta didik. 

c) Fasilitas sekolah kurang lengkap, mendukung dan memadai. 

d) Kondisi sekolah yang kurang bagus, indah dan menyenangkan.  

                                                             
65 Ibid, hlm. 80 
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e) Tidak berfungsi dan bejalannya akan bimbingan dan penyuluhan. 

f) Tidak bagusnya administrasi dan kepemimpinan. 

g) Kurangnya akan kedisiplinan waktu. 

3) Faktor keluarga  

Adapun faktor dan penyebab terjadinya kesulitan belajar peserta 

didik yang bersumber dari keluarga, diantaranya :  

a) Kurang memadainya fasilitas belajar di rumah.  

b) Ketidak mampuan orang tua dalam segi membiayai peserta didik  

c) Lemahnya perekonomian keluarga  

d) Kurangnya dukungan dari keluarga  

e) Kurangnya perhatian dari keluarga  

f) Kebiasaan keluarga yang tidak memberikan dampak positif 

4) Faktor masyarakat sekitar  

Situasi dan keadaan masyarakat juga merupakan bagian dari 

faktor penyeab terjadi kesulitan belajar peserta didik, karena situasi dan 

keadaan lingkungan masyarakat bermacam-macam, ada yang 

memberikan dampak positif dan ada pula yang memberikan dampak 

negatif, sehingga dengan hal tersebut, banyak memberikan dampak dan 

pengaruh kepada peserta didik dalam proses pembelajaran dan 
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mendapatkan informasi dan komunikasi dari berbagai hal-hal yang 

kurang baik.66 

5) Faktor eksternal peserta didik  

Faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik dari eksternal 

peserta didik, salah satu diantaranya: kurikulum, seperti yang diketahui 

bahwa kondisi dan kemampuan peserta didik di dalam kelas berbeda 

dari antara peserta didik yang satu dan yang lainnya, sementara 

kurikulum di sekolah pada umumnya memiliki kesamaan dan 

keseragaman, akan tetapi, isi dan acuan kurikulum tersebut terkadang 

tidak sesuai dengan fakta, situasi dan kondisi dilapangan, tingkat-tingkat 

kematangan dan kesanggupan peserta didik dalam memahaminya. 

Sehingga tujuan kurikulum yang dicapaipun berbeda dan tidak 

sama dengan fakta-fakta yang ada di lapangan ataupun di sekolah. 

Dengan hal demikian, seharusnya lembaga pendidikan menyusun dan 

mendesain kurikulum yang sesuai dan pas dengan kebutuhan, potensi 

dan tingkat pemahaman peserta didik dalam memahami akan isi dari 

materi pembelajaran tersebut.  

 

 

 

 

                                                             
66 Ibid, hlm. 118-119 
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B. Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan hasil  pelacakan  peneliti  dari berbagai  penelitian  yang 

telah dilaksanakan, ternyata belum ada penelitian yang secara khusus meneliti 

tentang kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengelola kelas dan 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik di SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru. 

Secara komprehensif, peneliti tidak menemukan adanya kesaamaan akan isi dari 

pembahasannya dan mengarah kepada pembahasan yang berkaitan dengan 

kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengelola kelas dan mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik di SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru yakni : 

1. Tesis yang di tulis oleh Reza Saputra, 2014 dengan judul “Upaya Guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Megatasi Siswa Mencontek di SMA 

Negeri Se-Kota Pekanbaru”. penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil penelitian 

ini menjelaskan bahwa upaya guru Pendidikan Agama Islam (PAI)  dalam 

mengatasi siswa mencontek yakni dengan memberikan sanksi kepada siswa 

yang disepakati bersama siswa sehingga membuat efek jera terhadap siswa 

tersebut, namun sanksi tersebut membuat siswa untuk lebih rajin membaca 

materi sehingga selain membuat efek jera juga menambah pengetahuannya. 

2. Tesis yang di tulis  oleh Sayuti, 2015 dengan judul “ Upaya Guru Agama 

Islam dalam Memotivasi Belajar Siswa dan Meningkatkan Kompetensi 

Belajar Mengajar pada di SMA Negeri  Se-Kota Pekanbaru”. penelitian ini 

juga termasuk jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
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observasi dan wawancara. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

berdasarkan observasi upaya guru dalam meningkatkan kompetensi belajar 

mengajar sebesar 74,8% (56%-75) yang tergolong cukup baik. hal ini juga 

diperkuat dengan hasil wawancara yang menjelaskan bahwa guru berupaya 

meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti KKG, selain itu guru tidak 

melakukan pendalaman secara mandiri atau jarang sekali mencari bahan 

referensi lain untuk menambah kompetensi belajar mengajar. 

Berdasarkan dua penelitian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa 

ada persamaan dan perbedaan dari kedua penelitian tersebut dengan penelitian 

yang peneliti teliti yakni persamaannya sama-sama meneliti guru pendidikan 

agama Islam (PAI) dan temapat penelitiannya juga sama yakni di sekolah SMA 

Negeri Se-Kota Pekanbaru, sedangkan perbedaannya yakni kedua penelitian 

tersebut penelitian pertama meneliti tentang upaya guru pendidikan agama Islam 

(PAI) dalam mengatasi siswa mencontek dan penelitian yang kedua meneliti 

tentang upaya guru dalam meningkatkan kompetensi belajar mengajar, 

sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah membahas tentang kompetensi 

sosial guru pendidikan agama Islam (PAI) dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik. 

Oleh karena itu, dalam hal menganalisis secara menyeluruh tentang 

kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengelola kelas dan mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik di SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru,  maka 

menurut hemat peneliti, masih sangat relevan dengan menganalisis kompetensi 
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guru pendidikan agama Islam dalam mengelola kelas dan mengatasi kesulitan 

belajar peserta didik di SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru, agar tercipta suatu 

pembelajaran yang aktif dan efektif. 

C. Konsep Operasional 

Supaya penelitian ini lebih terfokus dan agar lebih jelas apa yang telah 

dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan 

mengoperasionalkan tentang kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam 

mengelola kelas dan mengatasi kesulitan belajar peserta didik di SMA Negeri  

Se-Kota Pekanbaru. 

Adapun Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengelola 

Kelas dan Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik di SMA Negeri Se-Kota 

Pekanbaru dapat dilihat dari indikator - indikator sebagai berikut : 

  Tabel II.1 

Indikator Penelitian 

 

 

No 

V
a
ri

a
b

el
 

 

Indikator 

Kompetensi Guru PAI 

Pedagogik Kepribadian Sosial Profesional 

 

 

1. 

 

 

M
en

g
el

o
la

 k
el

as
 

  

Guru mengerti 

perbedaan antara 

mengelola kelas 

dan mendisiplinkan 

kelas 

Kemampuan 

memahami 

peserta didik 

 Berkontribusi 

pada 

perkembangan 

pendidikan di 

tingkat local 

regional dan 

nasional. 

 

Sebagai guru jika 

anda pulang ke rumah 

tidak dalam keadaan 

 Mampu menilai 

kinerja sendiri 

yang dikaitkan 
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. 

yang sangat lelah. dengan 

pencapaian tujuan 

utuh pendidikan. 

Guru mengetahui 

perbedaan antara 

prosedur kelas (apa 

yang guru inginkan 

terjadi) dan rutinitas 

kelas (apa yang siswa 

lakukan secara 

otomatis) 

  Mampu 

berkomunikasi 

secara efektif 

dengan orang tua 

peserta didik, 

sesama pendidik, 

dan masyarakat 

sebagai 

stakeholders dari 

layanan ahlinya. 

Mengembangkan 

materi 

pembelajaran 

yang diampu 

secara kreatif 

Guru melakukan 

pengelolaan kelas 

dengan 

mengorganisir 

prosedur-prosedur, 

sebab prosedur 

mengajarkan siswa 

akan pentingnya 

tanggung jawab. 

Kemampuan 

dalam 

mengembangk

an diri peserta 

didik 

  Memanfaatkan 

teknologi 

informasi 

dankomunikasi 

untuk 

mengembangkan 

diri. 

Guru mendisiplinkan 

siswa dengan tidak 

memberikan ancaman 

berlebihan, dan 

konsekuensi 

penghilangan hak 

siswa. 

 Selalu berperilaku 

sebagai pendidik 

professional 

 Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara 

berkelanjutan 

dengan 

melakukan 

tindakan reflektif. 

Guru mengerti 

bahwa perilaku 

siswa di kelas 

disebabkan oleh 

sesuatu, 

sedangkan 

disiplin bisa 

 Mengembang

kan diri secara 

terus menerus 

sebagai 

pendidik 

profesional. 

 

Mampu 
memanfaatkan 
teknologi  
untuk 
berkomunikasi 
dan 

mengembangkan 
diri 
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dipelajari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

M
en

g
at

as
i 

k
es

u
li

ta
n

 b
el

aj
ar

 

Peserta didik tidak 

dapat menguasai 

materi pelajaran 

sesuai dengan 

waktu yang telah 

ditentukan. 

kemampuan 

dalam 

membuat 

perencanaan 

pembelajaran 

  Menguasai materi, 

struktur, konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang 

diampu. 

Peserta didik 

memperoleh 

peringkat hasil 

belajar yang rendah 

dibandingkan 

dengan peserta 

didik lainnya dalam 

satu kelompok. 

kemampuan 

mengevaluasi 

hasil belajar 

   

Peserta didik tidak 

dapat mencapai 

prestasi belajar 

sesuai dengan 

kemampuan yang 

dimilikinya 

  Berkontribusi 

terhadap 

perkembangan 

pendidikan di 

sekolah dan 

masyarakat. 

Menguasai 

standar 

kompetensi dan  

kompetensi dasar 

pelajaran yang 

diampu 

Peserta didik tidak 

dapat menunjukkan 

kepribadian yang 

baik, seperti kurang 

sopan, membandel, 

dan tidak dapat 

menyesuaikan diri 

dengan lingkungan 

 Selalu 

menampilkan diri 

sebagai pribadi 

yang mantap, 

stabil, dewasa, 

arif, dan 

berwibawa. 

Berakhlak mulia 

dan menjadi suri 

tauladan bagi 

peserta didik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk 

menghubungkan mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti.1 Pendekatan 

berangkat dari upaya untuk mencapai target yang ditentukan dalam tujuan 

penelitian. Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa meskipun pemasalahan 

penelitiannya sama, akan tetapi peneliti dapat memilih beberapa jenis pendekatan 

yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah.2 Dalam hal ini peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dan keilmuan yaitu pendekatan yuridis, 

pedagogis, psikologis dan sosiologis. 

1. Pendekatan yuridis diartikan sebagai penelitian yang berhubungan dengan 

aturan dan kebijakan tentang kompetensi guru yang ditetapkan dalam undang-

undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Permenag No. 16 

Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. 

2. Pendekatan Pedagogis. Pendekatan ini membicarakan mengenai peserta didik 

yang merupakan mahluk Tuhan karena berada dalam perkembangan dan 

pertumbuhan rohani dan jasmani serta memerlukan bimbingan dan pengarahan 

                                                             
1 Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet. II; 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 66. 
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 108 
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melalui suatu proses pendidikan. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti 

mengamati upaya kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik, yang seluruh kegiatan pembelajaran 

antara pendidik dan peserta didik saling berhubungan.  

3. Pendekatan psikologis berangkat dari pendekatan yang digunakan untuk 

mengetahui serta memahami jenis kesulitan belajar yang dirasakan langsung 

oleh peserta didik. 

4. Pendekatan sosiologis menempatkan aspek sosial kemasyarakatan guru dalam 

lingkungan dan luar lingkungan sekolah dalam mengaktualkan peran dan 

fungsinya selaku pendidik bagi peserta didiknya di lingkungan SMA Negeri  

Se-Kota Pekanbaru.  

Berbagai pendekatan di atas, peneliti yakin mampu mengungkap berbagai 

macam hal sesuai dengan objek dalam penelitian. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun  subjek  dalam penelitian ini ialah guru yang menjadi Guru 

pendidikan agama Islam (PAI), di SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru. Sedangkan 

objek penelitiannya adalah kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam 

mengelola kelas dan mengatasi kesulitan belajar peserta didik di SMA Negeri  Se-

Kota Pekanbaru.   
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C. Waktu dan Tempat  Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2020 sampai 16 Maret 

2020. Penelitian ini bertempat di SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru. Dipilihnya 

SMA Negeri Se-Kota pekanbaru sebagai tempat penelitian karena masalah yang 

diteliti ada ditempat ini dan terjangkau oleh penulis untuk melakukan penelitian.  

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang dimaksud merupakan keseluruhan dari subjek. Populasi 

dalam penelitian ini yakni SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru yang berjumlah 15 

sekolah. Teknik atau pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Cluster Random Sampling. Pengambilan sampel dengan cara klaster 

(Cluster Random Sampling) adalah melakukan randomisasi terhadap kelompok, 

bukan terhadap subjek secara individual.3 Peneliti menggunakan teknik ini 

disebabkan oleh populasi sekolah SMA Negeri pekanbaru yang terdiri dari klaster-

klaster atau rumpun-rumpun sekolah. Kemudian berdasarkan random terhadap 15 

sekolah SMA Negeri se-Kota Pekanbaru, maka diperoleh sampel penelitian 

sebanyak 3 sekolah dengan jumlah Guru Pendidikan Agama Islam sebanyak 11 

orang. Berikut disajikan jumlah populasi dan sampel penelitian pada tebel III.1 

dan III.2.  

 

 

 

                                                             
3 Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 ), h.87  
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Tabel III. 1 

Jumlah Populasi SMA Negeri se-Kota Pekanbaru   

 

No Nama Sekolah  Alamat 

1 SMA Negeri 1 Pekanbaru  Jl. sultan syarif kasim No.159 pekanbaru  

2 SMA Negeri 2 Pekanbaru  Jl. Nusa Indah No.4  

3 SMA Negeri 3 Pekanbaru  Jl. Yos Sudarso No. 100 A Rumbai  

4 SMA Negeri 4 Pekanbaru  Jl. Adi Sucipto. No. 67  

5 SMA Negeri 5 Pekanbaru  Jl. Bawal. No. 43 

6 SMA Negeri 6 Pekanbaru  Jl. Bambu Kuning No. 28   

7 SMA Negeri 7 Pekanbaru  Jl. Kapur Gang Kapur III No. 7  

8 SMA Negeri 8 Pekanbaru  Jl. Abdul Muis No. 14   

9 SMA Negeri 9 Pekanbaru  Jl. Semeru No. 12 

10 SMA Negeri 10 Pekanbaru  Jl. Bukit Barisan  

11 SMA Negeri 11 Pekanbaru  Jl. Segar No. 40   

12 SMA Negeri 12 Pekanbaru  Jl. Garusa Sakti KM.3  

13 SMA Negeri 13 Pekanbaru  Jl. Muara Fajar  

14 SMA Negeri 14 Pekanbaru  Jl. Tengku Bey 15 

15 SMA Negeri Plus Riau  Jl. Kubang Raya 

 

Tabel III. 2 

Jumlah Sampel Penelitian 

 

No Nama Sekolah Jumlah Guru Agama Islam 

   1 SMA Negeri 4 Pekanbaru 4 orang 

2 SMA Negeri 5 Pekanbaru 4 orang 

3 SMA Negeri 14 Pekanbaru 3 orang 

Total 11 Orang 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

2. Observasi adalah metode yang diaplikasikan untuk melihat gejala yang tampak 

pada objek penulisan secara sistematis sebagai pengalaman dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk pengamatan secara 

langsung agar mendapatkan data Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Mengelola Kelas dan Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik di 

SMA Negeri  Se-Kota Pekanbaru. 

3. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan 

tertentu, percakapan itu dibicarakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) disini memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sehingga dalam 

penelitian ini mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan 

penelitian dilakukan, yaitu guru Pendidikan Agama Islam. Wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara semi berstruktur yaitu jenis wawancara yang 

termasuk dalam kategori in depth interview, di mana dalam pelaksanaannya 

lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.4 Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah agar menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-

idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti 

serta mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 

                                                             
4Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 186 



86 
 

 
 

4. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu serta berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.5
 
Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian seperti 

profil SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), jadwal mengajar guru, serta dokumentasi penelitian. 

E. Teknik Analisa Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif murni analisis kualitatif yaitu penelitian deskriptif kualitatif 

dimaksudkan sebagai penelitian yang memuat jenis penelitian kualitatif. Tujuan 

dari penelitian ini agar dapat mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel 

sehingga keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dengan semestinya serta 

menyuguhkan apa adanya.  

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang 

bersangkutan sesuai situasi yang sedang terjadi, bahwasanya sikap serta 

pandangan yang terjadi di masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, hubungan 

antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-

lain. Sehingga masalah yang akan diteliti serta diselidiki oleh penelitian deskriptif 

kualitatif mengarahkan pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga 

menjadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. Berjalannya 

kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, 

                                                             
5 Sugiyono,Op.Cit., h.329 
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meginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang membentuk 

pada penganalisisan data tersebut. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu 

pada konsep Milles dan Huberman yang disebut sebagai model interaktif yang 

mengklasifikasikan analisis data dalam tiga hal utama atau tiga langkah yaitu:6 

1. Reduksi data 

Reduksi data yaitu suatu proses pemisahan dan pemilahan, pemusatan 

sebuah perhatian yang bertujuan pada penyederhanaan, pengabstrakan serta 

transformasi data dasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian data 

Data yang didapatkan serta tersusun sedemikian rupa yang 

menghasilkan kesimpulan pada pengambilan tindakan sehiingga memberikan 

hasil yang terstruktur, dengan memahami penyajian ini, peneliti dapat lebih 

mudah menemukan apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, 

adapun dalam bentuk lazimnya digunakan pada data kualitatif yaitu dalam 

bentuk teks naratif. 

3. Penarikan kesimpulan (verifikasi) 

Dalam penelitian ini akan disampaikan mengenai hasil dari data yang 

didapatkan pengumpulan data. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan 

yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu 

                                                             
6P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta :PT. Rineka  Cipta, 

2006), h. 105 
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diverifikasi. Verifikasi dilakukan untuk melihat kembali reduksi data serta 

display data yang memungkinkan kesimpulan yang diambil tidak menyimpang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang dibahas bab demi bab mengenai 

kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengelola kelas dan mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik di SMA Negeri  Se-Kota Pekanbaru yakni sebagai 

berikut :  

1. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengelola Kelas di 

SMA Negeri  Se-Kota Pekanbaru. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengelola kelas 

sudah baik dan perlu diperbaiki lagi untuk lebih bagus secara terus menerus. 

Hal ini dapat dilihat dari kemampuan guru PAI dalam pengelolaan kelas 

seperti, keterampilan mengatur tempat duduk, mengatur jarak tempat duduk, 

mengatur ruangan kelas, memanfaatkan sarana yang ada, menata tugas 

siswa, dan mengatur kembali ruangan pembelajaran setelah pembelajaran 

selesai dilakukan. Dalam pengelolaan kelas upaya yang dilakukan guru PAI 

yaitu dengan melakukan pendekatan individual terhadap peserta didik dan 

memberikan perhatian. 

2. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Peserta Didik di SMA Negeri  Se-Kota Pekanbaru. 
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan 

belajar peserta didik di SMA Negeri  Se-Kota Pekanbaru sudah baik. Hal ini 

dapat dilihat dari komunikasi antara guru pendidikan agama Islam dengan 

pihak terkait (sesama teman seprofesi, orang tua, dan masyarakat) dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik dan perlu adanya partisipasi oleh 

semua pihak yang berkompeten dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik. 

B. Saran-Saran 

Setelah diadakan penelitian terhadap kompetensi guru pendidikan agama 

Islam dalam mengelola kelas dan mengatasi kesulitan belajar peserta didik di 

SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru, maka demi perbaikan sekolah mengenai 

kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengelola kelas dan mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:  

1. Untuk Sekolah SMA Negeri Se-Kota  Pekanbaru  

Sekolah harus lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang 

sifatnya dapat menunjang dan membantu pendidik atau guru dalam 

mengembangkan kompetensi yang dimilikinya khususnya kepada guru 

pendidikan agama islam, supaya guru pendidikan agama islam lebih 

berkompeten dalam mengelola kelas dan mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik di sekolah.  
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2. Untuk Guru Agama Islam 

Diharapkan guru pendidikan agama Islam mampu dalam 

menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik dan lebih berkompeten 

dan memiliki kemampuan yang efektif dan efesien dalam mengelola kelas 

dan mengatasi kesulitan belajar peserta didik di dalam sekolah. Apalagi 

guru pendidikan agama Islam menjadi salah satu seorang guru yang 

banyak disorot dan dijadikan sebagai tauladan, mulai dari ucapan, 

perbuatan, dan tingkah lakunya.  

3. Untuk Siswa-siswi SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru  

Peserta didik diharapkan memiliki perubahan yang lebih baik dan 

mampu keluar dari berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dan 

dialaminya dan peserta didik lebih terbuka kepada guru pendidikan 

agama Islam, supaya guru pendidikan agama Islam juga bisa menjadi 

solusi yang terbaik dan memberikan dorongan dan motivasi dalam 

permaslahan-permasalah yang terjadi di dalam proses pembelajaran.  
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MENGELOLA KELAS 

Instrumen Pedoman Wawancara Terhadap Guru PAI 

1. Bagaimana bapak/ibu dalam memahami perbedaan antara pengelolaan kelas dan 

mendisiplinkan kelas? 

2. Bagaimana cara bapak/ibu ketika pulang kerumah tidak akan tarlihat dalam keadaan yang 

sangat lelah? 

3. Bagaimana bapak/ibu mengetahui perbedaan antara prosedur kelas, rutinitas kelas dan 

mengingat prosedur kelas bukan peraturan kelas? 

4. Bagaimana bapak/ibu dalam melakukan pengeloloan kelas dengan mengorganisir 

prosedur-prosedur  untuk mengajarkan pentingnya tanggung jawab? 

5. Bagaimana cara bapak/ibu supaya tidak mendisiplinkan siswa dengan ancaman-ancaman 

dan konsekuensi seperti penghilangan hak peserta didik? 

6. Bagaimana bapak/ibu mengerti bahwa perilaku peserta didik dikelas disebabkan oleh 

sesutau hal, sedangkan kedisiplinan itu bisa dipelajari? 

7. Bagaimana cara bapak/ibu dalam memahami peserta didik?  

8. Bagaimana cara bapak/ibu dalam berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan di 

sekolah?  

9. Bagaimana kinerja bapak/ibu yang sudah diterapkan dalam pencapaian tujuan utuh 

pendidikan TIK?  

10. Bagaimana bapak/ibu dalam berkomunikasi secara efektif dengan orang tua peserta didik, 

sesama pendidik, dan masyarakat sebagai stakeholders dari layanan ahlinya dalam 

mengelola kelas? 

11. Bagaimana bapak/ibu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif?  

12. Bagaimana kemampuan bapak/ibu dalam mengembangkan peserta didik? 

13. Bagaimana bapak/ibu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk  

pengembangkan diri peserta didik?  

14. Bagaimana sikap bapak/ibu untuk menjadi pendidik profesional? 

15. Bagaimana cara bapak/ibu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan? 

16. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengembangkan diri secara terus menerus sebagai 

pendidik profesional? 

17. Bagaimana cara bapak/ibu supaya mampu memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri? 

Pertanyaan Kepada Siswa yang Mengikuti Pembelajaran PAI 

1. Kesulitan apa yang dialami selama proses belajar PAI?  

2. Metode apa yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar?  

3. Media apa yang digunakan guru dalam proses mengajar?  

4. Bagaimana sikap guru dalam mengatasi murid yang belum faham materi PAI?  

5. Apa yang menjadikan siswa sulit memahami pelajaran PAI?  

6. Apa upaya guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar PAI? 

 



MENGATASI KESULITAN BELAJAR 

Instrumen Pedoman Wawancara Terhadap Guru PAI 

1. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengatasi peserta didik yang tidak menguasai materi 

pelajaran sesuai dengan waktu yang telah  ditentenkan? 

2. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menangani peserta didik yang memperoleh peringkat 

hasil belajar yang rendah? 

3. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengatasi peserta didik yang tidak mencapai prestasi 

belajar sesuai kemampuan yang dimilikinya? 

4. Bagaimana cara yang bapak/ibu lakukan dalam menangani peserta didik yang tidak dapat 

menunjukkan kepribadian yang baik?  

5. Bagaimana kemampuan bapak/ibu kemampuan dalam membuat perencanaan 

pembelajaran?  

6. Apakah bapak/ibu telah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu?  

7. Bagaimana kemampuan bapak/ibu dalam mengevaluasi hasil belajar?  

8. Bagaimana menkontribusi terhadap perkembangan pendidikn di sekolah dan masyarakat?  

9. Apakah bapak/ibu telah menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu?  

10. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa? 

11. Bagaimana bapak/ibu dapat selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak 

mulia yang menjadi teladan bagi peserta didik?  

 

Pertanyaan Kepada Siswa yang Mengikuti Pembelajaran PAI 

1. Bagaimana perasaan (takut, senang) adik-adik saat dipanggil dan berbicara atau bertanya 

pada bapak/ibu guru?  

2. Saat mengajar apa bapak/ibu hanya menggunakan buku cetak?  

3. Dalam belajar apa bapak/ibu hanya mengajar kalian di dalam kelas saja?  

4. Jika ada teman yang gaduh atau bermain sendiri di dalam kelas bagaimana bapak/ibu 

guru menegurnya?  

5. Peraturan apa saja yang sudah menjadi kebiasaan di dalam kelas?  

6. Apa setiap hari posisi tempat duduk adik-adik sama setiap hari? dan apa setiap hari adik-

adik duduk di kursi dan meja yang sama?  

7. Sebelum pelajaran dimulai, apa bapak/ibu guru membahas materi sebelumnya dan di 

akhir pelajaran, guru menyampaikan/mengajak adik-adik membuat kesimpulan tentang 

materi yang dipelajari?  

8. Menurut adik-adik saat bapak/ibu guru menjelaskan pelajaran menggunakan bahasa dan 

kalimat yang jelas?  

9. Apa penghargaan yang diberikan oleh guru ketika adik-adik mau bertanya dan bisa 

menjawab pertanyaan guru? 
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