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BAB II

TINJAUANKEPUSTAKAAN

A. Landasan Teoritis

1. Pengertian Kompetensi

Pengertian dasar kompetensi (competency) adalah kecakapan atau

kemampuan.1 Dalam bahasa Inggris disebut competency (Competence),

yang berarti kecakapan, kemampuan, kompetensi atau wewenang.2

Dalam kamus Psikologi, “kompetensi adalah kekuasaan dalam

bentuk wewenang dan kecakapan untuk menentukan atau memutuskan

sesuatu”3

Menurut Uzer Usman kompetensi berarti suatu hal yang

menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang

kualitatif maupun yang kuantitatif.4 Pengertian tersebut lebih melihat dari

segi administratif keilmuan.

Muhammad Surya mengungkapkan bahwa kompetensi adalah

keseluruhan kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang

diperlukan oleh seseorang dalam kaitan dengan tugas tertentu.5

1 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. 9, h.. 229.

2 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia,
2000), h.. 426.

3 Gulo Dali., Kamus Psikologi, (Bandung : Tonic Cetakan I, 1982), h.. 221
4 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000),

Cet. 2, h.. 4.
5 Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Bandung: Pustaka

Bani Quraisy, 2004), Cet I, h.. 92.
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Sejalan dengan itu, Finch dan Cruncilton sebagaimana dikutip oleh

Mulyana mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu

tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang

keberhasilan.6 Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup

tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh guru atau

pendidik untuk menjalankan tugas-tugasnya guna mencapai suatu tugas

tertentu yang telah ditentukan.

Di samping bermakna kemampuan, oleh Mc Load kompetensi juga

bermakna sebagai “… the state of being usually competent or qualified”,

yaitu keadaan berwewenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan

hukum.7 Ungkapan ini, dapat dipahami bahwa orang yang memiliki

kompetensi harus memiliki wewenang dan syarat sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku, misalnya seorang dokter merupakan suatu jabatan

yang diharuskan memiliki kemampuan dalam bidangnya. Dia memiliki

kewenangan dan syarat-syarat sebagai dokter yang didasarkan atas hukum

yang berlaku, yaitu harus lulusan fakultas kedokteran. Jadi guru pun

demikian, harus memiliki kompetensi.

Munurut Barlow dalam Muhibin Syah berpendapat bahwa

kompetensi guru (teacher competency), ialah “the ability of a teacher to

responsibly perform his or her duties appropriately”,8 yaitu, merupakan

6 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik dan
Implementasi), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. 3, h.. 38.

7 Muhibbin Syah, op.cit.
8 Ibid.
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suatu kemampuan guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara

bertanggung jawab dan layak.

Kompetensi juga diartikan “kemampuan melaksanakan sesuatu yang

diperoleh melalui pendidikan dan latihan”.9 Samana mendefinisikan

“kompetensi adalah penguasaan kerja yang bersangkutan dan dengan

demikian ia mempunyai wewenang dalam pelayanan sosial di

masyarakatnya”.10

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa

kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam

melaksanakan profesi keguruannya. Artinya, guru dituntut agar memiliki

kemampuan dan secara hukum diakui oleh Negara dalam melaksanakan

kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Layak disini

maksudnya sesuai dengan kewenangannya sebagai guru.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada sepuluh ketrampilan dasar dalam

mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni : 11

a. Kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disampaikan.
b. Kemampuan mengelola program belajar mengajar.
c. Kemampuan mengelola kelas.
d. Kemampuan menggunakan media / sumber belajar.
e. Kemampuan menguasai landasan-landasan pendidikan.
f. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar.
g. Kemampuan menilai prestasi siswa untuk kependidikan pengajaran.
h. Kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan

penyuluhan.
i. Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi

pendidikan.

9 Piet A. Suhertian dan Ida Alaida Suhertian, Supervisi Pendidikan Dalam Rangka
Program Inversive Education, (Bandung : Rineka Cipta, 1992), h..4

10 Samana, Profesionalisme Keguruan, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), h..44
11 Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.. 58.
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j. Kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil
penelitian guna keperluan mengajar.

Seorang guru dapat dikatakan memiliki kompetensi apabila memiliki

beberapa kriteria kompetensi, yaitu sebagaimana dikemukakan, yaitu;

a. Cognitive objective, yang mengkhususkan kemampuan memiliki

pengetahuan dan kemampuan intelektual, seperti pengetahuan tentang

psikologi.

b. Performance objective yang menuntut siswa mampu menunjukkan

beberapa kegiatan, mampu berbuat sesuatu, mampu memecahkan soal.

c. Consequence objective, ditekankan dengan istilah hasil kegiatan

belajar. Guru tidak hanya harus tahu tentang mengajar, tetapi juga

dapat mengajar dan menghasilkan perubahan tingkah laku pada siswa.

d. Affective objective, biasanya dihubungkan dengan kemunduran sosial

yang terjadi pada pribadi anak, seperti sikap yang kongkrit, nilai-nilai,

kepercayaan, persahabatan, membentuk sikap.

e. Exploratory objective, khususnya kegiatan yang menimbulkan belajar

menjadi bermakna, hal mana menuntut siswa untuk mengalami

kegiatan yang spesifik, memiliki strategi belajar.12

Sementara menurut rumusan Tim Dosen Pembina Ilmu Keguruan

IKIP Jakarta, kompetensi guru seharusnya mencakup aspek-aspek :

a. Merumuskan tujuan instruksional;

b. Pemanfaatan sumber-sumber materi dan belajar;

c. Pengorganisasian materi;

12 Ibid, h.. 59.
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d. Membuat, memilih dan menggunakan media pendidikan dengan tepat;

e. Menguasai, memilih dan melaksanakan metode penyampaian yang

tepat untuk pelajaran tertentu ;

f. Mengetahui dan menggunakan assessment siswa ;

g. Mengatur interaksi belajar mengajar, sehingga efektif dan tidak

membosankan bagi siswa ;

h. Mengevaluasi dan mengadministrasikan ;

i. Mengembangkan kemamapuan yang  telah dimilikinya ditingkat yang

lebih berdayaguna dan berhasil guna.13

Sementara itu Syaiful Bahri Djamarah, dari berbagai sumber

rujukan menyebutkan adanya 14 macam kompetensi  guru yaitu :

a. Kepribadian ;

b. Penguasaan bahan ;

c. Kesadaran waktu ;

d. Penguasaan metode ;

e. Pengelolaan program belajar mengajar ;

f. Pengelolaan kelas ;

g. Penggunaan media ;

h. Penguasaan landasan-landasan kependidikan ;

i. Pengelolaan interaksi belajar mengajar ;

j. Penilaian prestasi belajar anak didik ;

k. Pengembangan keterampilan pribadi ;

13 Tim Dosen Pembina Ilmu Keguruan IKIP Jakarta, Evaluasi Kemampuan Mengajar,
(Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Guru, 1980), h.. 16
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l. Pengenalan fungsi program bimbingan dan penyuluhan sekolah ;

m. Penyelenggaraan administrasi sekolah ;

n. Penyelenggaraan penelitian sederhana untuk kepentingan

pengajaran.14

Menurut Nana Sujana, kompetensi guru dapat dibagi menjadi tiga

bidang, yaitu:

a. Kompetensi bidang kognitif, artinya seorang guru memiliki

kemampuan intelektual yang mencakup penguasaan mata pelajaran,

memiliki pengetahuan tentang metodik mengajar, memiliki

pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku individu, tentang BP,

administrasi kelas, cara menilai prestasi siswa, pengetahuan tentang

kemasyarakatan serta pengetahuan umum lainnya.

b. Kompetensi bidang sikap/afektif, artinya seorang guru selalu siap

sedia dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan tugas

dan profesinya, misalnya sikap menghargai pekerjaan, senang

terhadap bidang studi yang dibinanya, memiliki sikap toleransi

terhadap teman seprofesi, serta memiliki semangat yang tinggi untuk

meningkatkan profesinya.

c. Kompetensi perilaku (performance), artinya guru memiliki

kemampuan tentang berbagai ketrampilan atau berperilaku, seperti

ketrampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat

bantu pengajaran, bergaul dan berkomunikasi dengan siswa,

14 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2005). h.. 14
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menumbuhkan semangat belajar siswa menyusun satuan pelajaran

(satpel), dan melaksanakan administrasi kelas.15

Sedangkan menurut Moh.  Uzer  Usman, kompetensi dasar

guru meliputi sebagai berikut :

a. Mengembangkan  kepribadian

b. Menguasai landasan kependidikan

c. Menguasai bahan  pengajaran

d. Melaksanakan program pengajaran

e. Menyusun program pengajaran

f. Menilai hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan

g. Menyelenggarakan  program bimbingan

h. Menyelenggarakan administrasi madrasah

i. Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat

j. Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan

pengajaran.16

Masalah kompetensi guru merupakan hal urgen yang harus dimiliki

oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang terampil

mengajar tentu  harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu

melakukan social adjustment dalam masyarakat. Kompetensi guru sangat

penting dalam rangka penyusunan kurikulum. Ini dikarenakan kurikulum

pendidikan haruslah disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh

guru. Tujuan, program pendidikan, sistem  penyampaian, evaluasi, dan

15 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru,
1998), h.. 19-20

16 Moh. Uzer Usman, op. cit, h..10
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sebagainya, hendaknya direncanakan sedemikian rupa  agar relevan

dengan tuntutan kompetensi guru secara umum.  Dengan demikian

diharapkan guru tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab

sebaik mungkin.17

Dalam konsepsi Islam, kompetensi menjadi sebuah keharusan bagi

seseorang yang memegang pekerjaan tertentu. Hal ini sebagaimana yang

diamanahkan oleh Nabi, bahwa ;

Dari Abu Hurairoh berkata: … ketika suatu urusan dikerjakan oleh
orang yang bukan ahlinya, maka  tunggulah kehancurannya. (HR.
al-Bukhari).18

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa suatu pekerjaan atau

urusan akan dapat dicapai dengan baik dan berhasil apabila dilakukan oleh

orang yang memiliki keahlian dalam urusan tersebut, dan sebaliknya

apabila pekerjaan atau urusan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki

keahlian atau kompetensi dalam urusan tersebut maka akan mengakibatkan

kehancuran, artinya urusan itu tidak  dapat dicapai dengan baik dan

berhasil. Begitu juga dengan masalah mendidik, apabila diserahkan kepada

guru yang tidak ahli (tidak kompeten) maka akan mengakibatkan

kehancuran baik bagi siswa maupun bagi lembaganya.

Menurut Ahmad Tafsir, kata “kehancuran” dapat diartikan secara

terbatas dan dapat juga diartikan secara luas.

Bila seorang guru mengajar tidak dengan keahlian, maka yang
“hancur” adalah muridnya, ini  dalam pengertian yang terbatas.

17 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi,  (Jakarta:
Bumi Aksara, 2006), Cet Ke-4, h..36.

18 Abi Abdillah Muhammad bin Ismaill Al-Bukhari, Matan Al-Bukhari, (Indonesia:
Darul Ihya, t.th), h.. 21.
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Murid-murid itu kelak mempunyai murid lagi, murid-murid itu
kelak berkarya, kedua-duanya  dilakukan dengan tidak benar
(karena telah dididik tidak benar), maka akan timbullah
“kehancuran”. Kehancuran apa? ya kehancuran orang-orang, yaitu
murid-murid itu, dan kehancuran sistem kebenaran karena mereka
mengajarkan pengetahuan yang dapat saja tidak benar, ini
kehancuran dalam arti yang luas.19

Berdasarkan hal tersebut guru sebagai pengajar dan pendidik

harus memiliki kemampuan atau kompetensi sebagaimana disyaratkan

oleh Rasulullah saw dalam hadits di atas.

2. Pengertian Guru

Salah satu unsur penting dari proses kependidikan baik pendidikan

Islam maupun pendidikan umum adalah guru (pendidik). Di pundak

pendidik terletak tanggungjawab yang amat besar dalam upaya

mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan.

Hal ini disebabkan pendidikan merupakan cultural transmission yang

bersifat dinamis ke arah suatu perubahan secara kontinyu, sebagai sarana

vital bagi membangun kebudayaan dan peradaban umat manusia.

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan

kehidupan anak didik, karena besarnya tanggung jawab guru terhadap anak

didiknya maka apapun bukan menjadi penghalang bagi guru untuk selalu

hadir di tengah-tengah anak didiknya.20 Salah satu unsur penting dari

proses kependidikan baik pendidikan Islam maupun pendidikan umum

adalah guru (pendidik).

19 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 1994), Cet. 2, h.. 113

20 Lihat Adi Sasono, Solusi Islam Atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan dan
Dakwah (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.. 94.
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Di pundak pendidik terletak tanggungjawab yang amat besar dalam

upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang dicita-

citakan. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan cultural transmission

yang bersifat dinamis ke arah suatu perubahan secara kontinyu, sebagai

sarana vital bagi membangun kebudayaan dan peradaban umat manusia.

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan

kehidupan anak didik, karena besarnya tanggung jawab guru terhadap anak

didiknya maka apapun bukan menjadi penghalang bagi guru untuk selalu

hadir di tengah-tengah anak didiknya.

Terdapat banyak pengertian tentang “Guru”, dari segi bahasa kata

guru berasal dari bahasa Indonesia yang berarti orang yang pekerjaannya

mengajar. Selanjutnya dalam konteks pendidikan Islam banyak sekali kata

yang mengacu pada pengertian guru, seperti kata yang lazim dan sering

digunakan di antaranya Murabbi ى) Mu’allim ,(المرب ( م ,(المعل dan Mu’addib

ؤدب) .(الم Jika murabbi dan mu'allim berasal dari al-Qur'an, maka Mu'ddib

berasal dari Hadits.21 Ketiga kata tersebut memiliki penggunaan sesuai

dengan peristilahan pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Di

samping itu guru kadang disebut melalui gelarnya, seperti al-Ustadz dan

asy- Syaikh.

Al-Murabbi adalah isim fa'il yang berasal dari kata kerja (المربي) "

rabba yang memiliki arti mendidik dan (ربى) mengasuh. Serta memiliki

21 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam ( Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997),
h.. 61.
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arti memelihara.22 Pengertian Murabbi mengisyaratkan bahwa guru agama

harus orang-orang yang memiliki sifat-sifat rabbani yaitu nama bagi

orang-orang yang bijaksana, terpelajar dalam bidang pengetahuan.23

al-Mu'alim adalah (المعلم) isim fa'il yang berasal dari kata kerja

'allama (علم) yang berarti "mengajar" yakni pengajar yang bersifat

pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan atau keterampilan.24

Pengertian mu'alim mengandung konsekuensi bahwa mereka harus alim (

ilmuwan) yakni menguasai ilmu teoritik, memiliki kreatifitas, komitmen

tinggi dalam mengembangkan ilmu, serta sikap hidup yang menjunjung

tinggi nilai-nilai ilmiah di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an sering

menggunakan kata 'allama, antara lain dalam firman Allah :


……..

Artinya : "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda
seluruhnya........ ". ( QS. al-Baqarah : 31)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt sebagai Maha Pencipta

sekaligus sebagai guru. Menciptakan adam dengan membekali ilmu

pengetahuan yang pasti kejelasannya, seperti nama-nama manusia, hewan,

tumbuh-tumbuhan dan lainya yang mudah dimengerti dan dipahami oleh

akal Adam as.

22 Mahmud Yunus, Kamus Arab- Indonesia ( Jakarta : CV Hida Karya Agung, 1990),
h.. 137.

23 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Ofsset, cetakan I, 1996), h.. 12.

24 Mahmud Yunus, Op. Cit., h.. 277.
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Allah sebagai Maha guru yang mutlak, mengajarkan kepada

manusia segala sesuatu (ilmu) yang belum pernah diketahui oleh manusia.

Sebagaimana firman Allah swt:


"Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya" (
Q. S. al-Alaq : 5 )

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah sebagai Zat Yang Maha

mengetahui berusaha memberikan pengetahuan kepada manusia, dengan

harapan agar manusia mau mempelajarinya sehingga menjadi tahu dan

pandai serta mau mengembangkan demi kepentingan dirinya sendiri atau

sesamanya.

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat tersebut, maka yang dinamakan

guru adalah mereka yang karena kelebihan ilmu pengetahuan yang

dimilikinya berusaha menstrasfer ilmunya kepada peserta didiknya dengan

melalui proses pendidikan, sehingga peserta didik yang sebelumnya tidak

tahu akan menjadi tahu dengan ilmu yang diterima dan dipelajarinya.

Sedangkan al-Mua'adib ؤدب) adalah isim fa' il yang berasal dari (الم

kata kerja addaba yang berarti memberi adab dan mendidik.25 (ادب) Yakni

mendidik yang lebih bertujuan pada penyempurnaan akhlak budi pekerti.

Demikianlah, bahwa ketiga istilah tersebut sangat terkait dan

menyatu dalam pembahasan pengertian guru. Dari ketiga istilah guru

tersebut (al-Murabbi, al-Mu'alim, dan al-Mu'adib) di dapati adanya proses

aktivitas paedagogis dari masing-masing istilah yang sangat terkait dan

25 Mahmud Yunus, Op. Cit., h.. 277. lihat Juga Abudin Nata, op. cit., h.. 61.
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menyatu seperti aspek kognitif, afektif dan pikomotorik, dimana terjadinya

aktivitas ketiga aspek tersebut sangat diharapkan dalam proses pendidikan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa guru merupakan pihak yang

mengajak, membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar beradab

atau berakhlak baik, dengan melalui aktivitas paedagogis.

Pengertian guru dalam masyarakan Jawa diartikan melalui akronim

“Guru artinya digugu (dianut) dan  (ditiru) (teladan)”.26 Guru dalam

pengertian UU Sisdiknas tahun 1989 adalah “tenaga pendidikan yang

diangkat dengan tugas utama mengajar pada jenjang pendidikan dasar

sampai menengah atas”.27 Dalam pengertian Uzer Usman, “Guru adalah

orang yang mempunyai jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian

khusus sebagai guru, karena pekerjaan guru tidak dapat dilakukan oleh

sembarang orang di luar bidang kependidikan”.28

Sedangkan dalam pengertian Hadi Supeno, guru adalah seseorang

yang karena panggilan jiwanya, sebagaian besar waktu, tenaga dan

pikirannya digunakan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, ketrampilan

dan sikap kepada orang lain disekolah atau lembaga formal”.29

26 Hadi Supeno, Potret Guru, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995). h..26
27 Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional,  (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), Cet.1,h..
28 Moh. Uzer Usman, op.cit., h..6
29 Hadi Supeno, op.cit.,h..27



27

Menurut Ahmad Tafsir pendidik adalah siapa saja yang

bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, baik potensi

kognitif, afektif, maupun potensi psikomotorik.30

Sementara Ahmad D. Marimba mengartikan guru atau pendidik

sebagai orang yang memikul pertanggungan jawab untuk mendidik, yaitu

manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggungjawab

tentang pendidikan si terdidik.31

Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Al-Gazali yang dikutip

oleh Zainudin, dkk mengatakan bahwa guru adalah pendidik dalam artian

yang umum, yang bertugas dan bertanggung jawab atas pendidikan dan

pengajaran”.32

Sedangkan menurut Zakiah Daradjat bahwa Guru adalah orang

yang pekerjaannya tidak semata-mata mengajar, namun juga mengajarkan

berbagai hal yang bersangkutan dengan pendidikan murid.33

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Replubik Indonesia Nomor

74 tahun 2008 tentang Guru menjelaskan Guru adalah pendidik

profesional, dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada

30 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 1994), h.. 74

31 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif,
1980), h.. 37

32 Zainudin, dkk., Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali, (Jakarta : Bumi Aksara,
1991), h..50

33 Zakiah Darajat, dkk., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : Bumi
Aksara, 1995), h..262
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pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah.34

Guru sebagai tenaga professional di bidang pendidikan, disamping

memahami hal-hal yang bersifat filosofis, dan konseptual, harus juga

mengetahui dan melaksanakan hal-hal  yang bersifat teknis antara lain

melaksanakan interaksi belajar mengajar dengan memiliki dua modal dasar

dalam interaksi tersebut yaitu kemampuan mendesain program dan

ketrampilan mengkomunikasikan program itu kepada anak didik, modal

ini akan dimiliki oleh guru yang memiliki tingkat kompetensi.35

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pasal 39 menjelaskan guru atau

pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan

tinggi.36

Jadi, guru adalah “seorang yang mempunyai gagasan yang harus

diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menunjang hubungan

sebaik-baiknya dengan anak didik, sehingga menjunjung tinggi,

34 Peraturan Pemerintah Replubik Indonesia Nomor 74 tahun 20
35 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Pedoman Bagi Guru

dan Calon Guru, (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), h..161
36 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),

h.. 31
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mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama,

kebudayaan dan keilmuan”.37

Guru merupakan orang yang bekerja pada bidang pendidikan dan

pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak

mencapai kedewasaan masing-masing sesuai dengan potensi dirinya.38

Dengan melihat beberapa definisi  di atas dapat ditarik pengertian

bahwa guru adalah semua orang yang berusaha mempengaruhi,

membiasakan, melatih, mengatur serta memberi suri teladan untuk

membentuk pribadi anak didik dalam hal ibadah, jasamani, rohani,

intelektual dan ketrampilan yang akan dipertanggungjawabkan pada orang

tua murid, masyarakat serta Allah SWT. Sedangkan guru PAI adalah

sesmua orang yang berusaha mempengaruhi, membiasakan, melatih,

mengatur serta memberi suri teladan untuk membentuk pribadi anak didik

dalam hal kependidikan Islam agar  diperoleh anak didik yang sehat

jasmani dan rohani serta bertaqwa kepada Allah SWT.

3. Tugas dan Tanggungjawab Guru

Guru adalah figur seorang pemimpin, dia juga sebagai sosok arsitek

yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik,39 dengan cara

37 Syafruddin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi
Kurikulum, (Jakarta: Ciputat Press,2003), h.. 8.

38 H. Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas Sebagai Lembaga
Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h.. 123.

39 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2000), h.. 36
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membantu anak didik mengubah perilakunya sesuai dengan tujuan yang

telah direncanakan.40

Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun

kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa

dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap

yang diharapkan mampu membangun dirinya, bangsa dan negara.

Pada dasarnya, tugas guru adalah mendidik, sementara itu

mendidik sendiri adalah sangat luas tidak dibatasi ruang dan waktu dalam

arti formal mendidik direalisasikan dalam bentuk mengajar di lembaga-

lembaga pendidikan (berdiri di depan kelas, menyampaikan ilmu

pengetahuan dan bertatap muka dengan anak) secara formal. Mendidik

juga berarti  mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik

yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Pada hakikatnya, tugas mendidik sebagian besar tercermin dalam

kehidupan di dalam rumah tangga dengan cara memberi keteladanan,

memberi contoh yang baik, pujian dorongan dan lain sebagainya yang

diharapkan dapat menghasilkan pengaruh positif bagi pendewasaan anak.

oleh karena itu, mengajar merupakan sebagian dari mendidik.41 Dalam arti

yang lebih sempit tugas guru adalah mengajar sebagai upaya transfer of

knowlwdge yang dituntut untuk mengusai materi apa yang akan

disampaikan, penggunaan metode yang tepat dan pemahaman tentang

berbagai karakteristik yang dimiliki anak.

40 Endang Poerwati, dkk., Perkembangan Peserta Didik,  (Malang; UMM Press,
2002), h.. 7.

41 Ahmad Tafsir, loc. cit
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Guru merupakan komponen manusiawi dalam proses belajar

mengajar yang sangat berperan dalam mengantarkan siswa-siswanya pada

tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Gurulah yang memikul tanggung

jawab atas keberhasilan dan kegagalan program pengajaran. Oleh karena

itu, mengajar adalah pekerjaan profesional karena menggunakan teknik

dan prosedur yang berpijak pada landasan intelektual yang harus dipelajari

secara sengaja, terencana dan kemudian dipergunakan demi kemaslahatan

orang lain.

Profesi sebagai pengajar menjadikan tugas guru secara langsung

menyentuh manusia menyangkut kepentingan dan kebutuhannya untuk

tumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan dan kemandirian melalui

proses pembelajaran. Pengajaran yang dilakukan oleh guru itu

dilaksanakan dalam interaksi edukatif antara guru dan murid yaitu antara

keadaan internal dan proses kognitif siswa.

Menurut Woolfolk,42 mengajar itu adalah seni, ilmu pengetahuan

dan sekaligus juga suatu pekerjaan yang memerlukan waktu yang banyak.

Dikatakan “seni” (art), karena mengajar itu membutuhkan inspirasi,

intuisi, bakat dan kreativitas. Dikatakan “ilmu pengetahuan” (science),

karena mengajar itu memerlukan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan

(bahan ajar) yang diberikan dan juga penguasaan terhadap keterampilan di

dalam  memberikan bahan ajar tersebut. Dengan demikian seorang

pengajar memerlukan keahlian dalam memilih dan melaksanakan cara

42 Soekartawi, Meningkatkan Efektifitas Mengajar. (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya,
1995), h.. 32
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mengajar yang terbaik agar ilmu pengetahuan tersebut dapat diberikan

dengan baik di kelas dan siswa dapat menerimanya dengan baik pula.

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak

tergantung pada bagaimana proses belajar mengajar dapat berlangsung

secara efektif dan efisien. Belajar merupakan hal yang penting dan utama

dalam proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan pemahaman guru

tentang belajar akan mempengaruhi cara guru itu mengajar. Mengajar

bukan sekedar penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan terjadinya

interaksi manusiawi dengan berbagai aspeknya yang cukup kompleks.

Kedudukan guru yang strategis ini kemudian diperlukan perwujudannya

melalui kinerja guru. Kinerja guru dalam proses belajar mengajar pada

hakekatnya peranan guru sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya.

Peters mengemukan tugas dan tanggungjawab guru, yaitu (1). guru

sebagai pengajar; (2). guru sebagai pembimbing; dan (3). guru sebagai

administrasi kelas. Sedang Peters Amstrong membagi tugas dan tanggung

jawab guru dalam lima kategori, yakni (1). tanggungjawab dalam

pengajaran; (2) tanggungjawab dalam memberikan bimbingan; (3).

tanggung jawab mengembangkan kurikulum; (4). tanggung jawab dalam
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mengembangkan prestasi; dan (5). tanggung jawab dalam membina

masyarakat.43

Sedangkan menurut Uzer Usman peran guru dalam proses belajar

mengajar meliputi :44

a. Guru sebagai Demonstrator

Guru dalam peranannya sebagai demonstrator, lecture, atau

pengajar, senantiasa harus menguasai bahan atau materi pelajaran

yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkannya dalam arti

meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya

karena hal ini sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh

siswa. Seorang guru hendaknya mampu dan terampil dalam

merumuskan TIK, memahami kurikulum, dan dia sendiri sebagai

sumber belajar terampil dam memberikan informasi kepada kelas.

Akhirnya seorang guru akan dapat memainkan peranannya sebagai

pengajar yang baik apabila ia menguasai dan mampu melaksanakan

ketrampilan – ketrampilan tugasnya.

b. Guru sebagai Pengelola Kelas

Guru dalam peranannya sebagai pengelola kelas (learning

manager), harus mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar

serta merupakan aspek lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi.

Kualitas dan kuantitas belajar siswa di dalam kelas tergantung pada

43 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Sinar Baru
Algensindo,  2002), h.. 17.

44 Moh Uzer Usman., Menjadi Guru Profesional. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2005), h.. 15.
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banyak faktor, antara lain ialah guru, hubungan pribadi antar siswa di

dalam kelas, serta kondisi umum dan suasana di dalam kelas. Dan

guru sebagai manajer hendaknya mampu memimpin kegiatan belajar

yang efektif serta efisien dengan hasil yang  optimal. Sebagai manajer

lingkungan belajar guru hendaknya mampu menggunakan

pengetahuan tentang teori–teori belajar mengajar dan teori

perkembangan sehingga kemungkinan untuk menciptakan situasi

belajar mengajar yang menimbulkan kegiatan belajar pada siswa akan

mudah dilaksanakan dan sekaligus memudahkan pencapaian tujuan

yang diharapkan.

c. Guru sebagai Mediator dan Fasilitator

Sebagai mediator, guru harus memiliki pengetahuan dan

pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media

pendidikan merupaka alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan

proses belajar mengajar. Sedangkan sebagai fasilitator, guru harus

mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat

menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang

berupa nara sumber, buku teks, majalah ataupun surat kabar.

d. Guru sebagai Evaluator

Dalam proses belajar mengajar guru harus dapat menjadi

seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk

mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau

belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat. Semua



35

pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi atau

penilaian. Dengan penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan

pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta

ketetapan atau keefektifan metode mengajar. Tujuan lain dari

penilaian diantaranya ialah untuk mengetahui kedudukan siswa di

dalam kelas atau kelompoknya. Dengan penilaian, guru dapat

mengklarifikasikan apakah  seorang siswa kelompok siswa yang

pandai, sedang, kurang atau cukup baik di kelasnya jika dibandingkan

dengan teman–temannya.

Sedangkan menurut Piet A. Sahertian dan Ida Aleida,

mengemukakan bahwa tugas guru dikategorikan dalam tiga hal, yaitu:

tugas profesional, tugas personal dan tugas sosial. Untuk mempertegas dan

memperjelas tugas guru tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:45

a. Tugas profesional guru

Tugas profesional guru yang meliputi mendidik, mengajar, dan

melatih mempunyai arti yang berbeda. Tugas mendidik mempunyai

arti bahwa guru harus meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai

hidup, sedangkan tugas mengajar berarti meneruskan dan

mengembangkan ketrampilan-ketrampilan kepada anak didik.

Sehingga dengan demikian sebelum terjun dalam profesinya, guru

sudah harus memiliki kemampuan baik yang bersifat edukatif maupun

non edukatif.

45 Piet  A Sahertian dan Ida Aleida, Superfisi Pendidikan dalam Rangka Program
Inservice Education, ( Surabaya: Usaha Nasional, 1990), h. 38
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Adapun tugas pokok seorang guru dalam kedudukannya sebagai

pendidik professional atau tenaga pendidik seperti disebutkan dalam

UU RI  No.20 tahun 2003 pasal 39 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menyebutkan:

1) Tenaga kependidikan  bertugas melaksanakan administrasi,

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis

untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

2) Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai

hasil pembelajaran, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada

mayarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

3) Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan

menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan

pendidikan tinggi disebut dosen.46

b. Tugas personal Guru

Guru merupakan ujung tombak dalam proses belajar mengajar

didalam kelas. Oleh karena itu kemampuan guru marupakan indikator

pada keberhasilan proses belajar mengajar. Disamping itu tugas

profesionalisme guru juga mencakup tugas terhadap diri sendiri,

terhadap keluarga, dan terutama tugas dalam lingkungan masyarakat

dimana guru tersebut tinggal.

46 Undang-Undang Republik Indonesia, Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra
Umbara, 2003), h. 27
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Tugas-tugas tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

seorang guru, karena bagaimanapun juga sosok kehidupan seorang

guru adalah merupakan sosok utama yang berkaitan dengan

lingkungan dimana guru tinggal, sehingga guru harus mempunyai

pribadi yang rangkap yang harus dapat diperankan dimana guru itu

berada. Tugas personal guru yang dimaksud disini adalah tugas yang

berhubungan dengan tanggungjawab pribadi sebagai pendidik, dirinya

sendiri dan konsep pribadinya.

Tugas guru yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai

seorang pendidik, sangat erat hubungannya dengan tugas

profesionalisme yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam

kaitannya dengan pelaksanaan proses belajar mengajar. Dewasa ini

sering dijumpai bahwa seorang guru lebih mementingkan tugas

pribadinya dari pada harus melaksanakan tugas dan kewajibannya

sebagai seorang pendidik, sehingga tidak mustahil  adanya guru yang

tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan baik,

karena lebih mementingkan persoalan yang berkenaan dengan

pribadinya sendiri. Misalnya seorang guru tidak mengajar karena

harus mengajar ditempat lain untuk menambah pendapatan

pribadinya. Hal semacam ini seringkali mengakibatkan jatuhnya

korban pada salah satu pihak, yaitu anak didiknya, hal ini dikarenakan

keteledoran guru yang berusaha mencari tambahan penghasilan untuk

dirinya pribadi.
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Kenyataan di atas, menunjukkan bahwa sering kali guru tidak

dapat memisahkan antara tanggung jawab sebagai seorang pendidik

dan kepentingan pribadinya, karena itu seorang guru harus

mengetahui peran dan tanggung jawab pekerjaan yang diembannya.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Zakiah Darajat,

bahwa setiap guru hendaknya mengetahui dan menyadari betul bahwa

kepribadiannya yang tercermin dalam berbagai penampilan itu ikut

menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan pada umumnya, dan

tujuan lembaga pendidikan tempat ia mengajar khususnya.47

Pernyataan tersebut mengandung pengertianbahwa seorang guru

dituntut untuk memiliki kepribadian yang mantap dalam menjalankan

tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik pada umumnya,

ataupun citra dirinya yang menyandang predikat sebagai seorang guru.

c. Tugsa Sosial Guru

Tugas sosial bagi seorang guru ini berkaitan dengan komitmen

dan konsep guru dalam masyarakat tentang peranannya sebagai

anggota masyarakat dan sebagai pembaharu pendidikan dalam

masyarakat. Secara langsung maupun tidak langsung tugas tersebut

harus dipikul dipundak guru dalam meningkatkan pembangunan

pendidikan masyarakat.

Argumentasi sosial yang masih timbul dalam masyarakat adalah

menempatkan kedudukan guru dalam posisi yang terhormat, yang

47 Zakiah  Darajat, Ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 19
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bukan saja ditinjau dari  profesi atau jabatannya, namun lebih dari itu

merupakan sosok yang sangat kompeten terhadap perkembangan

kepribadian anak didik untuk menjadi manusia–manusia kader

pembangunan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ali

Saifulloh H.A. dalam bukunya “Antara Filsafat dan Pendidikan“ yang

mengemukakan bahwa argumentasi sosial ini melihat guru bukan

hanya sebagai pengajar, tetapi adalah sebagai pendidik masyarakat

sosial lingkungannya disamping masyarakat sosial profesi kerjanya

sendiri.48

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa tugas sosial guru

tidak hanya sebagai pendidik masyarakat keluarganya, tetapi juga

masyarakat sosial lingkungannya serta masyarakat sosial dari profesi

yang disandangnya. Dengan perkataan lain, potret dan wajah bangsa

dimasa  depan tercermin dari  potret-potret diri para guru dewasa ini.

Dengan gerak maju dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus

dengan citra para guru ditengah-tengah masyarakat.49

Hal tersebut membuktikan bahwa sampai saat ini masyarakat

masih menempatkan guru pada tempat yang terhormat dilingkunganya

dan juga dalam kiprahnya untuk mensukseskan pembangunan

manusia seutuhnya. Karena dari guru diharapkan masyarakat dapat

memperoleh ilmu pengetahuan, dan hal ini mempunyai arti bahwa

48 Ali Saifullah, Antara Filsafat dan Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), h.
12-13

49 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesiona, (Bandung: Remaja Rosda Karya..
1994), h. 15
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guru mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa menuju

kepada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan

Pancasila. Bahkan pada hakikatnya guru juga merupakan komponen

strategis yang memiliki peran penting dalam menentukan gerak

majunya kehidupan suatu bangsa.

Guru adalah figur seorang pemimpin, dia juga sebagai sosok arsitek

yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik,50 dengan cara

membantu anak didik mengubah perilakunya sesuai dengan tujuan yang

telah direncanakan.51

Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun

kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa

dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap

yang diharapkan mampu membangun dirinya, bangsa dan negara.

Pada dasarnya, tugas guru adalah mendidik, sementara itu

mendidik sendiri adalah sangat luas tidak dibatasi ruang dan waktu dalam

arti formal mendidik direalisasikan dalam bentuk mengajar di lembaga-

lembaga pendidikan (berdiri di depan kelas, menyampaikan ilmu

pengetahuan dan bertatap muka dengan anak) secara formal. Mendidik

juga berarti  mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik

yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

50 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2000), h. 36

51 Endang Poerwati, dkk., Perkembangan Peserta Didik,  (Malang; UMM Press,
2002), h. 7.



41

Pada hakikatnya, tugas mendidik sebagian besar tercermin dalam

kehidupan di dalam rumah tangga dengan cara memberi keteladanan,

memberi contoh yang baik, pujian dorongan dan lain sebagainya yang

diharapkan dapat menghasilkan pengaruh positif bagi pendewasaan anak.

oleh karena itu, mengajar merupakan sebagian dari mendidik.52 Dalam arti

yang lebih sempit tugas guru adalah mengajar sebagai upaya transfer of

knowlwdge yang dituntut untuk mengusai materi apa yang akan

disampaikan, penggunaan metode yang tepat dan pemahaman tentang

berbagai karakteristik yang dimiliki anak.

Melihat dari beberapa uraian tentang tugas dan tanggung jawab

guru di atas, maka dapat digaris bawahi dalam lingkungan masyarakat

tidak ada pejabat lain yang memikul tanggung jawab moral begitu besar

selain guru dengan segala konteks dari lingkupnya. Hal ini sesuai dengan

apa yang telah disinyalir sebagian orang bahwa, naik turunnya martabat

suatu bangsa terletak pula sebagaian besar dipundak para guru atau

pendidik formal yang bertugas sebagai pembina generasi masyarakat yang

akan datang. Guru dan pendidikan non formal lainnya adalah pemegang

kunci dari pembangunan bangsa atau  “Nation and character building”.

Karena itulah dalam hati sanubari setiap guru harus selalu berkobar

semangat”.

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa tugas dalam lingkungan

sosial kemasyarakatan,seorang guru  bukan saja harus menjadi panutan

52 Ahmad Tafsir, loc. cit
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dan contoh bagi anak didiknya namun juga menjadi cermin masyarakat,

terutama dalam upayanya mempersiapkan generasi muda penerus

pembangunan dewasa ini. Hal ini sangat penting karena dari gurulah

diharapkan nilai-nilai pengetahuan ynag bersifat edukatif maupun normatif

dapat diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Hal ini juga sesuai

dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam suatu

hadist yang artinya “Didiklah anak-anakmu, mereka itu dijadikan buat

menghadapi masa yang lain dari masa  kamu nanti”.53

4. Syarat-syarat Guru

Berdasarkan uraian tentang tugas dan tanggung jawab seorang guru

tersebut di atas, maka menjadi guru agama yang berdasarkan panggilan

jiwa dan tanggung jawab moral, merupakan pekerjaan yang sulit dan berat

untuk dilakukan dan ini tidak semua orang mampu melaksanakannya.

Guru agama dituntut untuk membentuk peserta didik yang berintelektual

tinggi, berakhlak mulia, serta sebagai tauladan dalam menyampaikan

materi dan menanamkan nilai-nilai moral.

Maka dari itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh guru

agama agar pekerjaan itu benar-benar dilakukan secara profesional

sebagaimana diungkapkan oleh Moh Uzer Usman, antara lain :

a. Menuntut adanya ketrampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu

pengetahuan yang mendalam.

53 M. Athiyah Al-Abrosyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan
Bintang,    1979), h. 35



43

b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan

bidang profesinya.

c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.

d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan

yang dilaksanakan.

e. Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan

fungsi.54

Menurut Zuhairini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh

seorang guru agama, yaitu :

a. Memiliki pribadi mukmin, muslim dan muhsin.

b. Taat untuk menjalankan agama.

c. Memiliki jiwa pendidik dan rasa kasih  sayang kepada anak didiknya

dan ikhlas jiwanya.

d. Mengetahui tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang keguruan

terutama ditaktik dan metodik.

e. Menguasai ilmu pengetahuan agama.

f. Tidak memiliki cacat rohaniyah.55

Sedangkan secara spesifik, Zakiah Darajat mensyaratkan seorang

guru khususnya guru agama, yaitu :

a. Takwa kepada Allah SWT Yaitu seorang guru harus taat beribadah

kepada Allah SWT, karena ia sebagai teladan bagi anak didiknya,

54 Muh Uzzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
1996), h. 15

55 Zuhairini, Metodologi Pendidikan Agama, (Solo: Ramadlani, 1993), h. 29
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maka setiap gerak dan langkahnya harus selalu didasari ibadah kepada

Allah.

b. Berilmu; Ijazah yang diterima oleh guru membawa konskuensi bahwa

ia telah mempunyai ilmu  pengetahuan dan kesanggupan tertentu jika

setiap saat diperlukan.

c. Sehat Jasmani; Kesehatan jasmani menjadi syarat penting bagi

seorang guru, karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya guru

membutuhkan fisik yang prima.

d. Berkelakuan Baik; Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru dari

semua gerak dan langkahnya. Apa yang diucapkan dan dilakukan akan

ditiru oleh siswanya, budi pekerti yang karimah yang ditampilkan

guru, akan menjadi pendidikan  langsung bagi siswanya. Maka dari itu

seorang guru agama  harus mencerminkan sosok ideal yang menjadi

tauladan baik di sekolah maupun di luar sekolah.56

Sementara dalam konteks keguruan di Indonesia, salah satu syarat

untuk menjadi guru yang tertuang dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, adalah pengakuan

yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional melalui

sertifikasi atau sertifikat. Pada pasal 61 dinyatakan bahwa sertifikat dapat

berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang

diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel,

lokakarya, dan symposium. Namun sertifikat kompetensi diperoleh dari

56 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 41
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penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji

kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang

terakreditasi atau lembaga sertifikasi.57

Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan

(sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi

dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk

melaksanakan tugas profesi mendidik. Sertifikat pendidik tersebut

diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan.58

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan

dosen.59

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi

standar menjadi guru professional yang merupakan syarat mutlak untuk

menciptakan sistem dan praktek pendidikan yang berkualitas. Sertifikat

pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditanda tangani oleh perguruan

tinggi penyelenggaraan. Oleh karena itu sertifikasi sebagai bukti formal

pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga

profesional.

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi dapat diartikan sebagai

suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki

kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan

57 E .Mulyasa. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. (Bandung: Remaja
Rosdakarya 2007). h..33

58 Trianto dan Titik. Sertifikasi Guru upaya peningkatan kualifikasi kompetensi dan
kesejahteraan. (Jakarta: prestasi pusaka, 2007) h.11

59 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 4
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pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang telah

diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru

adalah proses uji kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian

sertifikat pendidik.60

Menurut Martinis Yamin, sertifikasi adalah pemberian sertifikat

pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang

diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.61 Sertifikasi

adalah bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik

minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sertifikasi pendidik,

adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan tenaga

kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi

guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai

kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran.

Menurut Mansyur Muslich sertifikasi adalah proses pemberian

sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu,

yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional,

yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.62

60 E .Mulyasa. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. (Bandung: Remaja
Rosdakarya 2007). h.34

61 Martinis Yamin. Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia. (Jakarta: Gaung Persada
Press, 2006), h. 2

62 Mansur Muslich. Sertifikasi guru menuju profesionalisme pendidik. (Jakarta: Bumi
Jaksara, 2007), h. 2
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Sertifikasi pofesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat

kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar

kompetensi. Proses sertifikasi guru menurut Fakry Gaffar mantan Rektor

Universitas  Pendidikan Indonesia (UPI) bahwa proses sertifikasi guru

bahkan sampai lisensi dapat diwujudkan dalam sistem pendidikan guru

yang terintegrasi. Dengan demikian, pendidikan profesi merupakan bagian

dari sistem pendidikan guru yang berkelanjutan.63

Bukti dari kualifikasi akademik, kompetensi sehat jasmani, rohani

dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional adalah

sebagai berikut:

a. Kualifikasi akademik dibuktikan dengan pemilikan ijazah pendidikan

program sarjana atau D-4 baik kependidikan maupun non

kependidikan.

b. Kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial,

dan profesional diperoleh melalui pendidikan profesi dan uji

sertifikasi. Pada undang-undang Standar Nasional Pendidikan, pasal

15 menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi

setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk

memiliki pekerjaan dengan persyaratan khusus.

c. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter.

d. Penguasaan kompetensi dibuktikan dengan uji kompetensi.

63 Kunandar, Guru Professional, Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi
Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), h.79-80
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e. Seseorang dapat menempuh sertifikasi jika sudah memenuhi

kualifikasi dengan (bukti ijazah), dan sehat dengan bukti (surat

dokter).

f. Uji kompetensi sekaligus sebagai bukti kemampuan mewujudkan

tujuan pendidikan Nasional.

g. Jika lulus sertifikasi, yang bersangkutan akan menerima sertifikat

pendidik. Itu berarti yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Guru dan dosen.

h. Guru yang mempunyai sertifikat pendidik dianggap sebagai guru yang

profesional. Yang bersangkutan mendapatkan tunjangan profesi dari

pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.

Menurut Mulyasa, pada hakekatnya standart kompetensi dan

sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang profesional, yang

memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah

khususnya pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masayarakat dan

tuntutan zaman.64

Berdasarkan hasil uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

sertifikasi merupakan suatu proses pemberian sertifikat pendidik yang

secara formal diberikan kepada guru yang telah memenuhi dua syarat yaitu

penguasaan kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi

minimal sebagai agen pembelajaran agar tercapai tujuan pendidikan

64 E,. Mulyasa. op. cit, h. 17
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nasional yang berkualitas dengan disertai peningkatan kesejahteraan secara

layak.

5. Macam-Macam Kompetensi Guru

Berbagai argumentasi tentang  pengertian kompetensi guru,

pengertian guru, tugas dan wewenang guru, maka kompetensi guru

pendidikan agama Islam terkait  dengan hal-hal yang menyangkut

kewenangan, tugas, kewajiban dan kemampuan dasar atau kecakapan yang

harus dimiliki oleh seorang guru yang berkaitan dengan tugas dan

tanggung jawab sebagai pendidik bidang pendidikan agama Islam dan

menentukan berbagai hal tentang pendidikan agama Islam.

Merujuk pada American Federation of Teachers (1990) dalam

National Education Association, kompetensi guru dapat diupayakan

melalui program yang terencana  meliputi : kemampuan pendidik,

kemampuan program kompetensi  guru melalui akreditasi guru,

kemampuan pengembangan dan sertifikasi guru, target yang dicapai

adalah peningkatan profesionalitas  guru terhadap obyek atau siswa yang

dapat merubah dirinya menjadi siswa yang mampu berinteraksi (feedback)

dalam pendidikan, mampu menganalisis kemampuan dalam menganalisis

kekuatan dan kelemahan.65

Lebih lanjut menurut American Federation of Teacher (1990)

Pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan standar kompetensi

guru antara lain : mendukung profesionalisme guru termasuk pengajaran

65 American Federation of Teachers,  ”National Council on Measurement in Education
National Education Association”, (New Jersey Avenue : 1990), t,h
http:/www.yahoo.com/education.phtml
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dan penggalian potensi siswa, fokus pada pengembangan pendidikan dan

menampung hasil-hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan siswa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan bagian kelima tentang Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan menjelaskan pendidik harus memiliki kualifikasi akademik

dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani,

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

nasional.66

Sejalan dengan hal tersebut dalam Undang-undang Republik

Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 10

ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pendagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.67

a. Kompetensi Paedagogik

Yang dimaksud  dengan  kompetensi  paedagogik  adalah

kemampuan mengelola  pembelajaran  peserta  didik.68 Dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, istilah kompetensi pedagogik

disebut dengan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.69

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat

(3) butir  a sebagaimana yang dikutip Hasbullah, dikemukakan bahwa

yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan

66 Peraturan Pemerintah Replubik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005), h. 139.

67 Undang-Undang Guru dan Dosen, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.. 74
68 Asrorun Niíam, Membangun Profesionalitas Guru, (Jakarta : eLSAS, 2006), Cet Ke

1, h.. 199
69 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan,  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

2006), h.. 391
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mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.70

Kompetensi pedagogik merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari empat kompetensi  utama  yang  harus  dimiliki  seorang  guru,

yaitu  kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Keempat kompetensi tersebut sebaiknya terinternalisasi dalam kinerja

guru saat melaksanakan profesinya.

Kompetensi  ini  meliputi  pemahaman terhadap peserta didik,

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar,

dan  pengembangan  peserta  didik  untuk  mengaktualisasikan

berbagai potensi  yang  dimilikinya. Kompetensi  paedagogik

merupakan  kemampuan  guru dalam pengelolaan pembelajaran

peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai

berikut :71

1) Pemahaman wawasan / landasan kependidikan. Guru memiliki

latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian

secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem

pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek (mata pelajaran),

guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar belakang

keilmuan dengan subjek yang dibina. Selain itu, guru memiliki

70 Ibid, h.. 391
71 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2007), Cet Ke-1, h.. 75
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pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan

pembelajaran di kelas. Secara otentik kedua hal tersebut dapat

dibuktikan dengan ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar

(akta mengajar) dari lembaga pendidikan yang diakreditasi

pemerintah.72

2) Pemahaman terhadap peserta didik. Anak didik adalah setiap

orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok

orang yang menjalankan kegiatan pendidikan.  Tujuan guru

mengenal murid-muridnya adalah agar guru dapat membantu

pertumbuhan dan perkembangannya secara efektif, selain itu guru

dapat menentukan dengan seksama bahan-bahan yang akan

diberikan, menggunakan prosedur mengajar yang serasi,

mengadakan diagnosis atas kesulitan belajar yang dialami oleh

murid, membantu murid-murid mengatasi maslah-maslah pribadi

dan social, mengatur disiplin kelas dengan baik, melayani

perbedaan-perbedaan individual murid, dan kegiatan-kegiatan

guru lainnya yang bertalian dengan individu murid. Dalam

memahami peserta didik, guru perlu memberikan perhatian

khusus pada perbedaan individual anak didik, antara lain:

a) Perbedaan  Biologis, yang meliputi:  jenis kelamin, bentuk

tubuh, warna rambut, warna kulit, mata dan sebaginya.

Aspek biologis lainnya adalah hal-hal yang menyangkut

72 Ibid
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kesehatan anak didik baik penyakit yang diderita maupun

cacat yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan kelas dan

pengelolaan pengajaran.

b) Perbedaan Intelektual, setiap anak memiliki intelegensi yang

berlainan, perbedaan individu dalam bidang intelektual ini

perlu diketahui dan dipahami guru terutama dalam

hubungannya dengan pengelompokan anak didik di kelas.

c) Perbedaan Psikologis,  perbedaan aspek psikologis tidak

dapat dihindari disebabkan pembawaan dan lingkungan anak

didik yang  berlainan yang memunculkan karakter berbeda

antara yang satu dengan yang lainnya.

3) Pengembangan kurikulum / silabus. Kurikulum adalah

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan

bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu.73 Sedangkan silabus adalah seperangkat rencana dan

pengaturan untuk membantu mengembangkan seluruh potensi

yang meliputi kemampuan fisik, intelektual, emosional, moral

agama serta optimal dalam lingkungan pendidikan yang kondusif,

demokratis, dan kooperatif.74 Dalam proses belajar mengajar,

kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum/silabus

sesuai dengan kebutuhan peserta didik sangat penting, agar

73 Depag, Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Raudlatul Athfal,  (Jakarta: Direktorat
Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h.. 4

74 Ibid, h.. 29
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pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan

menyenangkan.

4) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Guru

dapat menciptakan situasi belajar bagi anak yang kreatif, aktif

an menyenangkan. Memberikan ruang yang luas bagi anak untuk

dapat mengeksplor potensi dan kemampuannya sehingga dapat

dilatih dan dikembangkan. Ada beberapa model pembelajaran

yang dapat membantu dalam melaksanakan pembelajaran dalam

rangka mencapai tujuan pembelajaran, misalnya belajar

Kolaboratif / Pembelajaran PAS (collaborative learning), Belajar

kuantum (quantum learning), Belajar Kooperatif (Cooperative

Learning), dan lain-lain.

5) Pemanfaatan tekhnologi pembelajaran. Dalam menyelenggarakan

pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media.

Menyediakan bahan belajar dan mengadministrasikan dengan

menggunakan teknologi informasi.  Membiasakan anak

berinteraksi dengan menggunakan teknologi.  Teknologi

pembelajaran merupakan sarana pendukung untuk membantu

memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dan pembentukan

kompetensi, memudahkan penyajian data, informasi, materi

pembelajaran, dan variasi budaya.75

75 E. Mulyasa, Standar Kompetensi, h.. 107
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6) Evaluasi Hasil  Belajar (EHB). Guru memiliki kemampuan untuk

mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan meliputi

perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode dan

pendekatan. Untuk dapat mengevaluasi, guru harus dapat

merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengukuran

dengan benar, dan membuat kesimpulan dan solusi secara akurat.

Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan,

karena dalam proses pendidikan guru perlu mengetahui seberapa

jauh proses pendidikan telah mencapai hasil sesuai dengan tujuan

yang ditetapkan. Evaluasi merupakan proses pengumpulan

informasi dan memanfaatkannya sebagai penimbang dalam

pengambilan keputusan. Evaluasi menurut tujuannya dapat

dibedakan menjadi evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi

formatif bertujuan mengetahui hasil belajar siswa dalam rangka

mencari balikan untuk perbaikan proses pembelajaran. Sedangkan

evaluasi sumatif bertujuan mengetahui hasil belajar siswa dalam

rangka menentukan perkembangan hasil belajar selama proses

pembelajaran tertentu. Hasil evaluasi yang demikian itu  dapat

difungsikan untuk seleksi, kenaikan kelas, penempatan dan

diagnostic/pengembangan. Sasaran evaluasi hasil belajar sesuai

dengan tujuan pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif,

psikomotor.76

76 Max Darsono, Belajar dan Pembelajaran, (Semarang: IKIP, 2000), h.. 105 & 110
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7) Pengembangan  peserta  didik  untuk  mengaktualisasikan

berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi Kepribadian

Dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 10 ayat (1)

kompetensi kepribadian guru adalah kemampuan personal yang

mencerminkan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif, dan

berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlaq mulia.77

Adapun kompetensi kepribadian guru, menurut UU Guru dan Dosen

tersebut adalah :78

Pertama, Kepribadian yang mantap dan stabil. Kepribadian ini

memiliki ciri-ciri sebagai berikut

1) Bertindak sesuai norma hukum

2) Bertindak sesuai dengan norma sosial

3) Bangga sebagai guru

4) Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.

Kedua, Kepribadian yang dewasa. Kepribadian ini memiliki ciri-

ciri sebagai berikut ;

1) Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik

2) Memiliki etos kerja sebagai guru

77 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dan Sukses dalam Sertivikasi Guru, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 7

78 Direktorat Ketenagaan Dirjen Dikti dan Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK
Depdiknas dengan modifikasi
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Ketiga, Kepribadian yang arif. Kepribadian ini memiliki ciri-ciri

sebagai berikut;

1) Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan

peserta didik, sekolah dan masyarakat

2) Menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak

Keempat, Kepribadian yang berwibawa. . Kepribadian ini

memiliki ciri-ciri sebagai berikut ;

1) Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta

didik

2) Memiliki perilaku yang disegani

Kelima, Berakhlak mulia dan menjadi teladan. Kepribadian ini

memiliki ciri-ciri sebagai berikut ;

1) Bertindak sesuai dengan norma religious (iman, takwa, jujur,

ikhlas, suka menolong)

2) Memiliki perilaku yang diteladani peserta didik

Jadi yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian guru adalah

kemampuan pribadi seorang guru yang terdiri dari unsure fisik yang

terdiri dari unsur psikis, dan unsur fisik yang mana dapat dilihat dan

diketahui melalui penampilan, sikap dan ucapan dalam berinteraksi

terhadap siswa, sesama guru, kepala sekolah serta masyarakat dalam

rangka mengajarkan Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun

2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
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Kompetensi Guru, dijelaskan kompetensi kepribadian guru sebagai

berikut ;79

Pertama. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial,

dan kebudayaan nasional Indonesia. Indikator dari kompetensi ini

adalah sebagai berikut :

1) Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang

dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.

2) Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan

norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan

nasional Indonesia yang beragam.

Kedua, Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak

mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Indikator dari

kompetensi ini adalah ;

1) Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.

2) Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.

3) Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota

masyarakat di sekitarnya.

Ketiga, Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil,

dewasa, arif, dan berwibawa. Indikator dari kompetensi ini adalah;

1) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan

berwibawa.

79 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal
4 Mei 2007 Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru
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Keempat, Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi,

rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Indikator dari

kompetensi ini adalah ;

1) Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.

2) Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.

3) Bekerja mandiri secara profesional.

Kelima Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Indikator dari

kompetensi ini adalah ;

1) Memahami kode etik profesi guru.

2) Menerapkan kode etik profesi guru.

3) Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi  sosial  adalah  kemampuan  guru  sebagai  bagian

dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif

dengan peserta didik, sesama  pendidik,  tenaga  kependidikan,  orang

tua  /  wali  peserta  didik  dan masyarakat  sekitar.  Kompetensi

sosial  merupakan  kemampuan  guru  sebagai bagian dari masyarakat

yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk :

1) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat;
2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara

fungsional;
3) Bergaul  secara  efektif  dengan  peserta  didik,  sesama  pendidik,

tenaga kependidikan, orang tua / wali peserta didik; dan
4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.80

80 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru, h.. 173
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d. Kompetensi Profesional

Yang  dimaksud  kompetensi  profesional  adalah  kemampuan

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.81 Menurut

Sudarwan Danim bahwa:

kompetensi profesional yaitu berkenaan dengan tugas-tugas
teknis pengajaran dan penguasaan materi bahan ajar dengan
segala  perangkat pendukungnya  yang terkait langsung, serta
kemampuannya menciptakan kondisi anak didik menjadi
masyarakat belajar (learning society) yang dirasakan mendesak
pada era globalisasi ekonomi dan informasi ini.82

Jadi, kompetensi  profesional  merupakan  kemampuan

penguasaan  materi, pembelajaran secara  luas  dan  mendalam  yang

memungkinkan  membimbing peserta  didik  memenuhi  standar

kompetensi  yang  ditetapkan  dalam  standar nasional  pendidikan.

Adapun  ruang  lingkup  kompetensi  profesional  sebagai berikut :

1) Mengerti  dan  dapat menerapkan  landasan  kependidikan  baik
filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya

2) Mengerti  dan  dapat  menerapkan  teori  belajar  sesuai  taraf
perkembangan peserta didik

3) Mampu menangani  dan mengembangkan  bidang  studi  yang
menjadi tanggung jawabnya

4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang
bervariasi

5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai  alat, media
dan sumber belajar yang relevan

6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program
pembelajaran

7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik
8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.83

81 Asrorun Niíam, Membangun Profesionalitas Guru…, h.. 199
82 Sudarwan Danim, Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2003), Cet. 1, h.. 82
83 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru, h.. 135-136
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6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Guru

Proses belajar mengajar merupakan interaksi edukatif yang

dilakukan oleh guru dan siswa di dalam situasi tertentu. Mengajar atau

lebih spesifik lagi melaksanakan proses belajar mengajar bukanlah suatu

pekerjaan yang mudah dan dapat terjadi begitu saja tanpa di rencanakan

sebelumnya, akan tetapi mengajar  itu merupakan suatu kegiatan yang

semestinya direncanakan dan di  desain sedemikian rupa mengikuti

langkah dan prosedur tertentu.84

Ada dua faktor yang dapat mengetahui kualitas proses belajar

mengajar, yakni faktor dari siswa dan faktor dari guru.

a. Faktor dari siswa :

1) Sikap Terhadap Pelajaran

Dalam arti yang sempit sikap adalah pandangan atau

kecenderungan mental. Menurut Bruno (1987), sikap  (attitude)

adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi

dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang

tertentu.85

Dalam hal ini adalah terhadap pelajaran yang sedang di

sajikan oleh guru. Dengan demikian, pada prinsipnya sikap itu

dapat kita anggap suatu kecenderungan siswa untuk bertindak

dengan cara tertentu.

84 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta :
Ciputat Pers, 2002), h.. 85.

85 Muhaimin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Guru, (bandung:
Remaja Rosda Karya, Edisi Revisi, 2005), h.. 120
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2) Tingkat Kesulitan Belajar Siswa

Fenomena kesulitan belajar siswa biasanya tempat jelas dari

menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Namun,

kesulitan belajar  (learning difficulty), tidak hanya menimpa anak

yang berkemampuan rendah saja, tetapi juga dialami oleh siswa

yang berkemampuan tinggi. Selain itu, kesulitan belajar juga

dapat dialami oleh siswa yang berkemampuan rata-rata (normal)

disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menghambat

tercapainya kinerja akademik yang sesuai harapan.86

Jadi, bukan tindakan jika setiap anak bisa saja pernah

mengalami kesulitan belajar. Secara garis besar, faktor-faktor

penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam :

a) Faktor Intern Siswa

Faktor intern siswa meliputi gangguan atau

kekurangmampuan psiko-fisik siswa, yaitu :

(1) Yang bersifat kognitif; antara lain seperti rendahnya

kapasitas intelektual/ intelegensi siswa.

(2) Yang bersifat afektif, seperti labilnya emosi dan

sikap.

(3) Yang bersifat psikomotor, seperti tergangguannya

alat-alat indera penglihatan dan pendengar.

86 Ibid., h.. 172
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b) Faktor Ekstern Siswa

(1) Lingkungan keluarga, contohnya : ketidak harmonisan

hubungan antara ayah dengan ibu, dan rendahnya

kehidupan ekonomi keluarga.

(2) Lingkungan perkampungan/ masyarakat, contohnya :

wilayah perkampungan kumuh  (slum area), dan teman

sepermainan (peer group) yang nakal.

(3) Lingkungan sekolah, contohnya : kondisi dan letak

gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi

guru serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah.

(4) Selain faktor yang bersifat umum diatas, ada pula

faktor-faktor lain yang juga menimbulkan kesulitan

belajar, diantara faktor-faktor yang dapat dipandang

sebagai faktor khusus ini ialah sindrom psikologis

berupa  learning disability (ketidakmampuan belajar).

(a) Disleksia  (dyslexia), yakni ketidakmampuan

belajar membaca.

(b) Disgrafia (dysgraphia), yakni  ketidakmampuan

belajar menulis.

(c) Diskalkulia (dyscalculia) yakni ketidakmampuan

belajar matematika.87

87 Ibid., h.. 174.
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3) Ketersediaan Fasilitas

a) Jumlah peserta didik dalam kelas

Kelas yang jumlah peserta  didik besar sulit untuk

dikelola jumlah peserta didik dalam satu kelas di SLTA

yang mencapai rata-rata 50 orang peserta didik dan di

perguruan tinggi yang merupakan masalah tersedia dalam

pengelolaan.

b) Besar ruangan kelas

Ruangan kelas haruslah sebanding dengan jumlah

peserta didik. Demikian pula halnya dengan ruangan khusus

yang dibutuhkan seperti laboratorium, auditorium, ruang

kesenian, ruang gambar, ruang olah raga dan sebagainya

haruslah memadai.

c) Ketersediaan alat.88

Jumlah buku-buku dalam perpustakaan maupun buku

paket, serta alat-alat yang digunakan dalam proses belajar

mengajar harus tersedia. Supaya proses belajar mengajar

bisa lebih terarah.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang membahas tentang kompetensi guru PAI dalam

menginternalisasi nilai-nilai islami untuk membentuk karakter siswa belum

ditemukan, yang ditemukan adalah:

88 Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, Pengelolaan Pengajaran,  (Jakarta : Rineka
Cipta, 1995), h.. 150-151.
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1. Tesis yang ditulis oleh Radiatul fitri yang berjudul hubungan antara

kompetensi dan disiplin kerja guru dengan prestasi belajar siswa. Studi

Kasus di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kota Pekanbaru, dalam penelitiannya

kompetensi yang dimaksudkan yaitu kompetensi pribadi, Kompetensi

profesi, kompetensi kemasyarakatan, kompetensi itu berkenaan dengan

kemampuan dasar teknis edukatif dan administratif. Penulisnya

menyimpulkan terdapat korelasi yang signifikan antara kompetensi guru dan

disiplin guru dengan tingkat prestasi belajar siswa di MANkota Pekanbaru

pada tahun 2004.

1. Suroto menulis tesis dengan judul Studi korelasi antara kompetensi

profesional dengan efektifitas kinerja guru dalam proses pembelajaran

menyimpulkan bahwa kompetensi profesional guru sangat menentukan

efektifitas kinerja guru dalam proses pembelajaran di MTS swasta pulau

kijang.

3. Berikutnya tesis seprini dengan judul pengaruh kompetensi terhadap kinerja

guru SMAN 8 Pekanbaru, menyimpulkan terdapat hubungan yang erat

antara kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi

profesional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru

4. Khalimatul,mengadakan penelitian pada tahun 2010 dengan judul metode

internalisasi nilai akhlak melalui mata pelajaran Al-Quran Hadis di

Madrasah Sanawiah Nahdatul Ulama Kepuharjo Karangploso Malang.

Menyimpulkan bahwa pelaksanaan internalisasi nilai akhlak melalui mata

pelajaran Al-Quran Hadits telah terinternalisasi atau tertanam dalam diri
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peserta didik sesuai dengan harapan.Menggunakan metode pergaulan,

nasehat, teladan, pembiasaan, mengajak untuk mengamalkan dan hafalan.

5. Muhammad Murdiono, mengadakan penelitian tahun 2008 tentang strategi

internalisasi nilai-nilai moral religius dalam proses pembelajaran di

Perguruan Tinggi. Hasil Penelitiannya disimpulkan bahwa strategi

implementasi nilai-nilai moral religius yang diterapkan dalam proses

pembelajaran di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta meliputi:

keteladanan (modelling), analisis masalah atau kasus, penanaman nilai

edukatif yang kontekstual, dan penguatan nilai-nilai moral yang ada. Nilai-

nilai religius yang dikembangkan dalam proses pembelajaran meliputi nilai

moral ketakwaan, kejujuran, keikhlasan, dan tanggungjawab.Sedang

penelitian ini mengenai kompetensi guru PAI dalam menginternalisasikan

nilai-nilai islami membentuk karakter siswa SMPN se-Kecamatan Rambah

Kabupaten Rokan Hulu.

C. Konsep Operasional

VARIABEL ASPEK INDIKATOR

Kompetensi
Paedagogik

1. Memahami wawasan / landasan
kependidikan

1) Memahami Penysusunan RPP
berdasarkan perkembangan
peserta didik

2) mengkaitkan antara standar
kompetensi dan kompetensi
dasar dalam  mata pelajaran

2. Memahami peserta didik

1) Mempertimbangkan potensi
peserta didik

2) Mempertimbangkan kebutuhan
peserta didik dan lingkungan

3. Mampu mengembangkan
kurikulum / silabus

1) Kesesuaian antara SK, KD dan
indicator dalam silabus

2) Mampu mempertimbangkan
alokasi waktu dalam menyusun
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silabus

4. Mampu merancang
pembelajaran

1) Kesesuaian antara SK, KD dan
indicator dalam menyusun RPP

2) Adanya tujuan pembelajaran
3) Adanya materi pembelajaran

5. Mampu melaksanakan
pembelajaran yang mendidik
dan dialogis

Adanya Tanya jawab dalam proses
pembelajaran

6. Mampu memanfaatkan
tekhnologi pembelajaran

Menggunakan media pembelajaran
yang berbasis internet

7. Mampu melakukan Evaluasi
Hasil  Belajar (EHB)

1) Berdasarkan indicator yang
dibuat

2) Menggunakan tes dan non tes
3) Sesuai dengan materi pelajaran

Kompetensi
kepribadian
guru

Kepribadian yang mantap dan
stabil, dengan indikator :
1. Bertindak sesuai norma hukum
2. Bertindak sesuai dengan norma

sosial
3. Bangga sebagai guru
4. Memiliki konsistensi dalam

bertindak sesuai dengan norma.

1) Bertindak sesuai dengan norma
hukum dan norma social

2) Bangga menjadi guru
3) Memberikan pengarahan dan

membimbing siswa untuk
berbuat baik

4) Mematuhi kode etik sebagai
guru

Kepribadian yang dewasa, dengan
indikator :
1. Menampilkan kemandirian

dalam bertindak sebagai guru
2. Memiliki etos kerja sebagai

guru

1) Menjalankan tugas dengan baik
dan bertanggungjawab

2) Disiplin dalam hal masuk dan
keluar kelas

Kepribadian yang arif, dengan
indikator :
1. Menampilkan tindakan yang

didasarkan pada kemanfaatan
peserta didik, sekolah dan
masyarakat

2. Menunjukkan keterbukaan
dalam berpikir dan bertindak

1) Tidak pernah melanggar
peraturan yang berlaku

2) Bertindak sesuai dengan
kemanfaatan bagi peserta didik,
sekolah dan masyarakat

3) Terbuka dalam menyikapi
perbedaan dengan orang lain

Kepribadian yang berwibawa,
dengan indikator :
1. Memiliki perilaku yang

berpengaruh positif terhadap
peserta didik

2. Memiliki perilaku yang
disegani

1) Selalu senyum kepada siswa
dan guru yang lain

2) Menunjukkan jiwa
kepemimpinan yang patut
dicontoh bagi siswa

3) Selalu memberikan bantuan
kepada siswa dalam
menyelesaikan masalah yang
ada dikelas

Berakhlak mulia dan menjadi
teladan, dengan indikator : 1) Bertindak sesuai dengan norma
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1. Bertindak sesuai dengan norma
religious (iman, takwa, jujur,
ikhlas, suka menolong)

2. Memiliki perilaku yang
diteladani peserta didik

religious (iman, takwa, jujur,
ikhlas, suka menolong)

2) Menjadi teladan bagi  peserta
didik

Kompetensi
Sosial

1. Mampu berkomunikasi secara
lisan, tulisan dan isyarat;

1) Menulis gagasan
2) Menyampaikan pendapat
3) Bersikap tenang jika ada

kritikan dari orang lain
2. Bisa menggunakan teknologi

komunikasi dan informasi
secara fungsional

1) menon-aktifkan hp ketika
mengajar

2) menggunakan internet untuk
pembelajaran

3. Dapat bergaul  secara  efektif
dengan  peserta  didik,  sesama
pendidik,  tenaga kependidikan,
orang tua / wali peserta didik;
dan

1) Pandai mengenalkan diri
terlebih dahulu

2) Mudah bergaul dengan siapa
saja

3) Menghormati pendapat orang
lain yang berbeda

4) Tidak pernah berkonflik
5) Memberi pendapat pada

masyarakat disekitar sekolah

4. Bergaul secara santun dengan
masyarakat sekitar

1) Tersenyum dengan masyarakat
2) Mengucapkan salam jika

bertemu dengan warga
3) Menunjukkan sikap menghargai

perbedaan agama
4) Mengikuti kegiatan social yang

diselenggarakan oleh
masyarakat

Kompetensi
Profesional

1. Mengerti  dan  dapat
menerapkan  landasan
kependidikan  baik  filosofi,
psikologis, sosiologis, dan
sebagainya

Memilih materi ajar sesuai dengan
karekteristik dan psikologi peserta
didik

2. Mengerti  dan  dapat
menerapkan  teori  belajar
sesuai  taraf perkembangan
peserta didik

1) Menyusun RPP berdasarkan
analisis kemampuan awal siswa

2) Aktif mengikuti seminar-
seminar pembelajaran

3. Mampu menangani  dan
mengembangkan  bidang  studi
yang menjadi tanggung
jawabnya

1) mengkaitkan bidang/topik yang
diajarkan dengan bidang atau
topik lain

2) memberikan materi pelajaran
mengacu pada buku-buku
terbaru

4. Mengerti dan dapat
menerapkan metode
pembelajaran yang bervariasi

Menggunakan berbagai teknik
dalam mengajar

5. Mampu mengembangkan dan
menggunakan berbagai  alat,

1) Menggunakan media
pembelajaran
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media dan sumber belajar yang
relevan

2) Berusaha membuat sendiri
media pembelajaran

6. Mampu mengorganisasikan dan
melaksanakan program
pembelajaran

1) Membentuk kelompok belajar
siswa

2) Berhati-hati dalam
menyampaikan materi untuk
menghindari penjelasan konsep
yang keliru

7. Mampu melaksanakan evaluasi
hasil belajar peserta didik

1) Menilai pekerjaan siswa secara
obyektif

2) Soal-soal diambil dari bank soal
yang sudah ada

3) Hasil-hasil pekerjaan siswa
dikembalikan ke siswa untuk
bisa melihat dimana
kelemahannya

8. Mampu menumbhkan
kepribadian peserta didik

Melakukan perbuatan yang menjadi
panutan bagi siswa

Faktor yang
Mempengaruhi

- Tingkat pendidikan;
- Kecerdasan dan  pemahaman

tentang ilmu agama Islam;
- Iklim sekolah, misalnya pola

kepemimpinan di sebuah
sekolah yang demokratis;

- Motivasi yang tinggi;
- Kebutuhan, ekonomi, fasilitas,
- Iklim sekolah.


