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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kompetensi guru dalam
melaksanakan tugas dan profesi sebagai tenaga pengajar pada lingkup organisasi
sekolah. Seorang guru yang memiliki kompetensi dalam profesinya akan dapat
melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik serta efisien, efektif, tepat waktu, dan
sesuai dengan sasaran. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana kompetensi
guru PAI di SMP Negeri 11 Seram Barat. Berdasarkan permasalahan ini, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi pedagogik
guru PAI di SMP Negeri 11 Seram Barat? dan bagaimana implikasi kompetensi
pedagogik guru dalam proses pembelajaran PAI pada materi akidah Islam kelas
VII SMP Negeri 11 Seram Barat?
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif
yang bersifat deskriptif. Tempat penelitian dilaksanakan di kelas VII SMP Negeri
11 Seram Barat Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. Waktu
penelitian dilaksanakan selama 1 bulan mulai tanggal 07 Januari 2016 sampai 07
Februari 2016. Subjek penelitian ini adalah 1 orang guru PAI dan ditambah kepala
SMP Negeri 11 Seram Barat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, tes,
dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara
kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kompetensi pedagogik guru
kelas SMP Negeri 11 Seram Barat yaitu: pada aspek menguasai karakteristik
peserta didik memiliki kualifikasi sangat baik, aspek menguasai teori belajar dan
prinsip‐prinsip pembelajaran yang mendidik memiliki kualifikasi sangat baik,
aspek pengembangan kurikulum sangat baik, aspek kegiatan pembelajaran yang
mendidik memiliki kualifikasi cukup baik, aspek pengembangan potensi peserta
didik memiliki kualifikasi sangat baik, aspek komunikasi dengan peserta didik
memiliki kualifikasi sangat baik, dan aspek penilaian dan evaluasi memiliki
kualifikasi sangat baik. 2) Implikasi kompetensi pedagogik guru PAI yaitu ibu Wa
Haria, S.Ag di SMP Negeri 11 Seram Barat yaitu: a) guru menjelaskan materi
yang akan disampaikan dengan menyesuaikan kecerdasan dan karakteristik dari
masing-masing peserta didik.
b) Guru memberikan kesempatan dan
memastikan bahwa peserta didik menguasai materi pembelajaran. c) Dalam
pengembangan kurikulum guru dapat menyusun silabus, RPP sesuai dengan
kurikulum yang berlaku. d) Dalam proses kegiatan yang mendidik guru selalu
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan hal-hal
yang belum dipahami dari materi yang diajarkan,
e) Mengembangkan potensi
yang dimiliki peserta didik dengan cara, peserta didik ikut serta dalam
pelaksanaan pembelajaran dan mengikuti ekstrakurikuler. f) Evaluasi hasil belajar,
guru melaksanakan penilaian dalam pembelajaran di akhir pelajaran dengan
memberikan tugas rumah (PR)
Kata Kunci : Kompetensi Pedagogik Guru PAI
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Perintah
Nomor 74 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa ke depan hanyalah lulusan S-1/D-4
yang memiliki sertifikat pendidikanlah yang akan direkrut menjadi guru1.
Berdasarkan penjelasan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini, maka
menurut Roestiyah, guru adalah seseorang yang berdiri di depan kelas untuk
menyampaikan ilmu pengetahuan2.
Sejalan dengan pentingnya pendidikan tersebut salah satu faktor penting
dalam pencapaian keberhasilan pendidikan adalah guru. Mereka memiliki peranan
penting dalam perkembangan dunia pendidikan, karena pada dasarnya manusia
adalah makhluk Allah yang berpotensi untuk mendidik dan dididik. Namun saat
guru yang selama ini menjadi momok pembicaraan dan merupakan pihak yang
paling sering dituding sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap
kualitas pendidikan terutama terhadap peserta didik, ternyata memiliki asumsi
sendiri yang belum tentu berada pada titik kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini
mengingat bahwa teramat banyak komponen mikrosistem pendidikan yang
menentukan kualitas pendidikan, yang walaupun diakui guru memang merupakan

1

Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru Dari Prajabatan, Induksi, Keprofesional
Madani, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 5
2
Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi
Kurikulum, (Jakarta: Ciputar Perss, 2002), hlm. 7
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salah satu komponen mikrosistem pendidikan yang sangat strategis dan banyak
mengambil peran di dalam pendidikan secara luas.3
Oleh karena itu, dengan melihat begitu kompleksnya mata rantai
pendidikan yang ada, para pengambil kebijakan pendidikan di Republik ini terus
mengadakan inovasi program pendidikan sebagai upaya untuk menghindari
keterpurukan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembaruan
diberbagai aspek pendidikan seperti; peningkatan kompetensi guru sesuai dengan
bidangnya, penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku ajar dan buku referensi
lainnya, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui berbagai
pelatihan

dan

peningkatan

kualifikasi

pendidikan

mereka,

peningkatan

manajemen serta kompetensi guru dalam menggunakan strategi pembelajaran4.
Namun semua usaha yang dilakukan di atas, bagaikan sia-sia, karena
hingga saat ini kualitas pendidikan Indonesia dianggap banyak kalangan masih
rendah. Hal ini dilihat dari beberapa indikator, pertama, lulusan dari sekolah atau
perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya
kompetensi yang dimiliki. Kedua, peringkat pendidikan masih rendah. Ketiga,
kemampuan baca peserta didik rendah. Keempat, mutu akademik antara bangsa
masih rendah. Kelima, daya saing yang dihasilkan belum mampu5.
Realitas di atas, juga terjadi di provinsi kita yang lebih dikenal dengan
Ambon manis khususnya Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), di mana antara
kapabilitas, kompetensi, dan autput harus di tingkatkan. Data dari Kementrian
3

Suryanto dan Djihad Hisyam, Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III
(Yogyakarta Micita Karya Nusa, 2000), hlm. 27.
4
Har Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 27
5
Kunandar, Guru Prefesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.1-2
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Pendidikan Nasional, 2012-2013 terungkap fakta bahwa dari 29. 562 guru yang
ada di Maluku, ternyata masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi
akademik. Hal ini dikarenakan pemenuhan kualifikasi pendidik terutama soal
kompetensi guru sangat memprihatinkan hal ini dapat dilihat dari hasil uji
kompetensi awal tahun 2013 dimana guru di Maluku menempati peringkat 33 dari
33 daerah di Indonesia6. Sedangkan autput yang dihasilkan menempati urutan 27
dari 33 daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Seram Bagian Barat hanya
menempati urutan 7 dari 9 Kabupaten dan 2 kota yang ada di Provinsi Maluku7.
SMP Negeri 11 Seram Barat sebagai salah satu sekolah tingkat pertama
yang merupakan sekolah lebih mencerminkan nilai-nilai Islami yang selalu
memfokuskan pada output yang dihasilkan, karena selama ini output yang
dihasilkan SMP Negeri 11 Seram Barat masih rendah bila dibandingkan dengan
sekolah lainnya terutama pada mata pelajaran PAI. Berdasarkan hasil observasi
dan wawancara awal penulis ditemukan bahwa sebagian peserta didik menyatakan
bahwa rendahnya prestasi mereka dikarenakan guru jarang hadir, guru
mengajarkan materi tidak sesuai dengan sub materi yang diajarkan, hal ini
menurut peserta didik bahwa banyak guru yang mengajar belum menyelesaikan
satu sub materi sudah berahli pada sub yang lainnya, bahkan yang paling peserta
didik membingungkan peserta didik adalah tiba-tiba guru masuk memberikan kuis
tanpa mengajarkan materi terlebih dahulu. Hal ini terjadi pada semua mata
dipelajari, terutama mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan menurut
6

Rahmat Rahman Patty. Artikel. Kepada Menteri, Kepala Dinas Curhat Jeleknya Kualitas
Guru di Maluku. Sumber: http://regional.Ambon.compas.com. Diakses tanggal 17 September 2015
7
SIWALIMA (Protal Berita Terbesar di Maluku), Maluku Tempati Urutan Terendah Uji
Kompetensi Guru. Sumber: http://www.siwalimanews.com/post/maluku. Diakses tanggal 18
September 2015.
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guru rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran agama Islam
dikarenakan kemampuan peserta didik rendah, hal-hal yang tidak baik dalam
kehidupan sehari-hari di bawah dalam lingkungan sekolah, dan motivasi peserta
didik terhadap materi masih rendah.
Terpuruknya dunia pendidikan di Maluku khususnya Kabupaten Seram
Bagian Barat penyebabnya tidak hanya karena masalah rendahnya hasil belajar
siswa yang ada di daerah tersebut, tetapi tidak adanya respons peserta didik untuk
menumbuhkembangkan kemampuannya masing-masing. Ini terjadi hampir di
setiap mata pelajaran lebih khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam. hal
ini karena kemampuan peserta didik hampir tidak tercermin dalam proses
pembelajaran, di mana banyak peserta didik yang beragama Islam tidak mampu
membaca al-Qur’an. Selain itu, dengan kemajuan zaman sekarang ini, banyak
nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi menjadi acuan, atau tidak
diimplementasikan.
Untuk meningkatkan hal tersebut, salah satu cara yang perlu dilakukan
oleh guru pendidikan agama Islam untuk mempermudah pemahaman materi
pelajaran yang ditransferkan kepada peserta didik adalah dengan jalan
mempersiapkan kompetensi guru yang akan digunakan proses pembelajaran
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Di samping itu,
pendidikan agama Islam yang lebih menekankan pada pembelajaran aplikatif dari
pada teoritis kognitivitas, sangat memungkinkan adanya guru yang kompetensi
dengan menggunakan pendekatan yang diperlukan, agar tujuan yang diharapkan
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dalam proses belajar peserta didik dapat tercapai secara maksimal dan memiliki
nilai positif terhadap proses belajar mengajar di sekolah.
Jelasnya bahwa, kompetensi pedagogik guru dan kualitas pendidikan
agama Islam yang dihasilkan dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan
serta menciptakan insan yang dapat bersaing dalam kehidupan sehari-hari,
sehingga berimplementasi pada generasi berikutnya untuk membangkitkan
motivasi belajar peserta didik yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik
khususnya mata pelajaran agama Islam.
Mata pelajaran agama Islam, memberikan wacana bagi para pendidik
bahwa dalam proses pendidikan agama Islam terdapat usaha mempengaruhi jiwa
peserta didik melalui proses setingkat menuju tujuan yang ditetapkan yaitu
menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran, juga menanamkan
kristal-kristal nilai Islami pada diri peserta didik, sehingga terbentuklah manusia
yang berkepribadian dan berbudi luhur sesuai dengan ajaran agama Islam.
Pendidikan agama Islam memfokuskan tingkah laku manusia yang
konotasinya pada pendidikan etika, dan menanamkan aspek produktivitas manusia
dalam peran dan profesinya dalam kehidupan di masyarakat dan alam semesta.
Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
lebih jauh dengan judul: “Kompetensi Pedagogik Guru PAI Pada Materi Akidah
Islam Kelas VII SMP Negeri 11 Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat
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B. Rumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kompetensi pedagogik
guru PAI pada materi Akidah Islam kelas VII SMP Negeri 11 Seram Barat
Kabupaten Seram Bagian Barat?. Bertolak dari rumusan masalah tersebut, maka
diangkat sub pokok permasalahan dalam penelitian yaitu:
1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru PAI di SMP Negeri 11 Seram
Barat?
2. Bagaimana implikasi kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran PAI
pada materi akidah Islam di SMP Negeri 11 Seram Barat?

B. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru PAI di SMP Negeri 11
Seram Barat.
2. Untuk

mengetahui

implikasi

kompetensi

pedagogik

guru

dalam

pembelajaran PAI pada materi akidah Islam di SMP Negeri 11 Seram Barat.

C. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni manfaat
praktis dan manfaat teoritis:
1. Manfaat Praktis
a. Menambah disiplin keilmuan tentang kompetensi pedagogik guru PAI
dalam meningkatkan kualitasnya.
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b. Sebagai bahan acuan bagi peminat pendidikan dan peneliti pendidikan
yang ingin melanjutkan penelitian yang sama
2. Manfaat Teoritis
a. Manfaat bagi kepala sekolah yaitu untuk memberikan sumbangan
pemikiran dalam menumbuhkembangkan kemampuan guru sehingga
dapat berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran agama Islam
b. Manfaat bagi guru PAI yaitu untuk peningkatan kemampuannya sesuai
dengan profesi yang dimiliki

D. Definisi Operasional
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan masalah dalam
penelitian yang berkaitan dengan judul, maka dapat dijelaskan beberapa istilah
yang dianggap penting yaitu:
1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru PAI dalam mengelola
pembelajaran peserta didik8.
2. Pembelajaran PAI adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan
seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam,
sehingga dengan mudah dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran
Islam9
Dari beberapa penjelasan di atas, maka penulis simpulkan bahwa yang
dimaksud dengan judul penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi
pedagogik guru PAI yang memadai yaitu berupa kemampuan guru PAI dalam
8

A. Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2008),

hlm. 74
9

Muhaimin, Dkk, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm.134.

8

mengelola pembelajaran secara efektif dan efisien di kelas V SMP Negeri 11
Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kompetensi Guru
Menurut kamus bahasa Indonesia (WJS. Purwadarminta) kompetensi
berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.
Pengertian dasar kompetensi (competency) yakni kemampuan atau kecakapan.
Adapun kompetensi guru (teacher competency) kemampuan guru dalam
melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak1.
Dengan gambaran pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan
profesi keguruannya.
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen, “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam
melaksanakan tugas”2.
Menurut Arifin, guru yang dinilai kompetensinya, apabila:
a. Guru mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya
b. Guru mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil
c. Guru mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan sekolah

1

Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010),
hlm. 14.
2
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
(Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm. 2.
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d. Guru mampu melaksanakan peranannya dalam proses belajar mengajar di
sekolah3.
Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur
sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam
definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat
juga dianggap seorang guru.
Guru adalah profesi yang mempersiapkan sumber daya manusia untuk
menyongsong pembangunan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Guru dengan
segala kemampuannya dan daya upayanya mempersiapkan pembelajaran bagi
peserta didiknya. Sehingga tidak salah jika kita menempatkan guru sebagai salah
satu kunci pembangunan bangsa menjadi bangsa yang maju dimasa yang akan
datang. Dapat dibayangkan jika guru tidak menempatkan fungsi sebagaimana
mestinya, bangsa dan negara ini akan tertinggal dalam kemajuan ilmu
pengetahuan

dan

teknologi

yang

kian

waktu

tidak

terbendung

lagi

perkembangannya. Seorang guru yang mendidik banyak peserta didik dan siswi di
sekolah harus memiliki kompetensi.
Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa 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
3

Arifin, Kompetensi Guru dan Strategi Pengembangannya, (Jakarta: Lilin Persada Press,
2011), hlm. 38.
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perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru
dan

Dosen

mengartikan

kompetensi

sebagai

seperangkat

pengetahuan,

keterampilan, dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru
atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya menurut PP
Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pasal 1, menyebutkan bahwa guru adalah
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah4.
Dalam proses belajar mengajar, guru memiliki kompetensi tersendiri guna
mencapai harapan yang dicita-citakan dalam melaksanakan pendidikan pada
umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya. Untuk memiliki
kompetensi tersebut guru perlu membina diri secara baik karena fungsi guru itu
sendiri adalah membina dan mengembangkan kemampuan peserta didik secara
profesional di dalam proses belajar mengajar.
Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas, maka
dapat dipahami bahwa kompetensi merupakan satu kesatuan utuh serta
menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang
terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat
diaktualisasikan dan mewujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk
menjalankan profesi tertentu.

4

Onisimus Amtu, Membenahi Pendidikan di Wilayah Kepulauan, (Bandung: Alfabeta,
2014), hlm.127
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Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini yang
meliputi berbagai kompetensi guru salah satunya adalah kompetensi pedagogik5.

B. Kompetensi Pedagogik Guru
1. Pengertian Pedagogik
Pedagogik merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu ilmu
pendidikan anak. Jadi pedagogik mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk
pendidikan anak. Pedagogik berasal dari kata Yunani yaitu “ peados” yang berarti
anak laki-laki dan “agogos” artinya mengantar, membimbing. Jadi pedagogik
secara harfiah berarti membantu anak laki-laki pada zaman Yunani Kuno yang
pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Oleh karena itu
pengertian pedagogik secara khusus adalah ilmu yang masalah membimbing anak
ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya anak kelak mampu secara mandiri
menyelesaikan tugas hidupnya6.
Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak
perlu dikuasai guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan
guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik
merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya

5
6

Onisimus Amtu, Membenahi Pendidikan di Wilayah Kepulauan, ........ hlm.127
Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Ilmu Mendidik), (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2
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dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta
didiknya7.
Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba tetapi melalui upaya belajar
secara terus menerus dan sistematis, baik pada masa prajabatan (pendidikan calon
guru) maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh bakat, minat dan potensi
keguruan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan.
2. Aspek dan Indikator Kompetensi Pedagogik Guru
Berkaitan dengan kegiatan penilaian kinerja guru terdapat 7 (tujuh) aspek
dan 45 (empat puluh lima) indikator yang berkenaan penguasaan kompetensi
pedagogik. Berikut ini disajikan ketujuh aspek kompetensi pedagogik beserta
indikatornya:8
a. Menguasai karakteristik peserta didik.
Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik
peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait
dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial
budaya:
1) Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di
kelasnya,
2) Memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang
sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran,

7

A. Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2008),
hlm. 73-74
8
Onisimus Amtu, Membenahi Pendidikan di Wilayah Kepulauan, ........ hlm.132-136
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3) Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang
sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan
belajar yang berbeda,
4) Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta
didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta
didik lainnya,
5) Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan
peserta didik9.
b. Menguasai teori belajar dan prinsip‐prinsip pembelajaran yang mendidik.
Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik
pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi
guru. Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan
karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar:
1) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi
pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan
proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi,
2) Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap
materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran
berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut,
3) Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang
dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana,
terkait keberhasilan pembelajaran,
9

E. Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2007), hlm. 75
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4) Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar
peserta didik,
5) Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama
lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar
peserta didik, dan
6) Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami
materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk
memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya10.
c. Pengembangan kurikulum.
Guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum
dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran.
Guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai
dengan kebutuhan peserta didik:
1) Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum,
2) Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk
membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai
kompetensi dasar yang ditetapkan,
3) Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan
tujuan pembelajaran, dan
4) Guru memilih materi pembelajaran yang: (1) sesuai dengan tujuan
pembelajaran, (2) tepat dan mutakhir, (3) sesuai dengan usia dan tingkat

10

Ibid., hlm.84
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kemampuan belajar peserta didik, (4) dapat dilaksanakan di kelas dan (5)
sesuai dengan konteks kehidupan sehari‐hari peserta didik11.
d. Kegiatan pembelajaran yang mendidik.
Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang
mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran
yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru mampu menyusun
dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai
dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi
informasi komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran:
1) Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan
yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut
mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya,
2) Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk
membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga
membuat peserta didik merasa tertekan,
3) Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan)
sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik,
4) Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai
tahapan proses pembelajaran, bukan semata‐mata kesalahan yang harus
dikoreksi. Misalnya: dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik
lain yang setuju/tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum
memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar,

11

Ibid., hlm. 86
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5) Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan
mengkaitkan dengan konteks kehidupan sehari‐hari peserta didik,
6) Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu
yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan
tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta
didik,
7) Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk
dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat manfaatkan
secara produktif,
8) Guru mampu audio‐visual (termasuk tik) untuk meningkatkan motivasi
belajar

peserta

didik

dalam

mencapai

tujuan

pembelajaran.

Menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi
kelas,
9) Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk
bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain,
10) Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis
untuk membantu proses belajar peserta didik. Sebagai contoh: guru
menambah informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta
didik terhadap materi sebelumnya, dan
11) Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio‐visual
(termasuk tik) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam
mencapai tujuan pembelajaran12.

12

Ibid., hlm. 87-88
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e. Pengembangan potensi peserta didik.
Guru mampu menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan
mengidentifikasi
program

pengembangan

potensi

peserta

didik

melalui

pembelajaran yang mendukung peserta didik mengaktualisasikan

potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa
peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka:
1) Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian
terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masingmasing.
2) Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang
mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola
belajar masing-masing.
3) Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk
memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta
didik.
4) Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran
dengan memberikan perhatian kepada setiap individu.
5) Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi,
dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik.
6) Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai
dengan cara belajarnya masing-masing.
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7) Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan
mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang
disampaikan.
f. Komunikasi dengan peserta didik.
Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan
peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Guru mampu memberikan respon
yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik:
1) Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan
menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan
terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan
pengetahuan mereka.
2) Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan
tanggapan peserta didik, tanpa menginterupsi, kecuali jika diperlukan
untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut.
3) Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan
mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa
mempermalukannya.
4) Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja
sama yang baik antar peserta didik.
5) Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban
peserta didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk
mengukur tingkat pemahaman peserta didik.
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6) Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan
meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan
kebingungan pada peserta didik.
g. Penilaian dan Evaluasi.
Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara
berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil
belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang
program remedial dan pengayaan. Guru mampu menggunakan hasil analisis
penilaian dalam proses pembelajarannya:
1) Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP.
2) Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian,
selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan
hasil serta implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman
terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari.
3) Guru

menganalisis

hasil

penilaian

untuk

mengidentifikasi

topik/kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan
kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan
pengayaan.
4) Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya
untuk

meningkatkan

pembelajaran

selanjutnya,

dan

dapat

membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan
pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya.
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5) Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan
pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya13.

C. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
1. Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran merupakan perpaduan antara kegiatan belajar dan mengajar.
Keterampilan pengajaran dalam menyajikan bahan pelajaran sangat menentukan
keberhasilan proses mengajar. Belajar merupakan proses yang memperoleh
kecakapan, keterampilan dan sikap14. Belajar menurut Slameto diartikan sebagai
suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu
sendiri dengan lingkungannya15. Sedangkan menurut Witherington dalam
bukunya Ngalim Purwanto mengemukakan ”belajar adalah suatu perubahan di
dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi
yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian” 16.
Mengajar adalah aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan dengan
sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan peserta didik sehingga terjadi proses
belajar.
Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada dasarnya
adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dengan peserta didik
dalam situasi pendidikan.
13

Ibid., hlm. 94-96
Martinus Yamin, Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi (Jakarta: Gaung Persada
Press, 2004), hlm. 97.
15
Slameto, Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rajawali Press, 2010),
hlm. 2.
16
Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 84.
14
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2. Pendidikan Agama Islam
a. Menurut Abdurrahman An Nahlawy (dalam Muhaimin) menyebutkan
bahwa pendidikan agama Islam adalah pengembangan pemikiran
manusia dan penataan tingkah laku serta emosinya berdasarkan agama
Islam, dengan maksud merealisasikan tujuan Islam di dalam kehidupan
baik individu atau masyarakat. Maksud di sini bahwa PAI adalah usaha
atau bimbingan jasmani rohani terhadap peserta didik dalam meyakini,
memahami,

menghayati

dan

mengamalkan

ajaran

Islam

serta

menjadikannya sebagai “way of life”.
b. Menurut Muhammad Ibhamy (dalam Muhaimin) mengatakan bahwa
pengertian Pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah
suatu

sistem

pendidikan

yang

memungkinkan

seseorang

dapat

mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga
dengan mudah dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam17.
Pengertian di atas memberikan wacana bagi para pendidik bahwa dalam
proses pendidikan agama Islam terdapat usaha mempengaruhi jiwa peserta didik
melalui proses setingkat menuju tujuan yang ditetapkan yaitu menanamkan takwa
dan akhlak serta menegakkan kebenaran, juga menanamkan kristal-kristal nilai
Islami pada diri peserta didik, sehingga terbentuklah manusia yang berkepribadian
dan berbudi luhur sesuai dengan ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam
menfokuskan tingkah laku manusia yang konotasinya pada pendidikan etika, dan

17

Muhaimin, Dkk, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Trigenda Karya, 1993),
hlm.134.
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menanamkan aspek produktivitas manusia dalam peran dan profesinya dalam
kehidupan di masyarakat dan alam semesta.
3. Komponen-komponen Pembelajaran
Pembelajaran adalah suatu sistem artinya suatu keseluruhan yang terdiri dari
beberapa komponen-komponen yang berinterelasi dan berinteraksi antara satu
dengan yang lainnya dan dengan keterkaitan antara satu dengan yang lain dapat
mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun
komponen-komponen tersebut meliputi:
a. Tujuan pendidikan dan pengajaran
b. Peserta didik atau peserta didik
c. Tenaga kependidikan khususnya guru
d. Perencanaan pengajaran sebagai suatu segmen kurikulum
e. Strategi pembelajaran
f. Media pengajaran
g. Evaluasi pengajaran18
4. Ciri-ciri Belajar Mengajar
Sebagai suatu proses pengaturan, kegiatan belajar mengajar tidak terlepas
dari ciri-ciri tertentu yang menurut William Burton dalam bukunya Oemar
Hamalik sebagai berikut:
a. Proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi dan melampaui
b. Belajar mengajar memiliki tujuan yakni untuk membentuk anak didik
dalam suatu perkembangan tertentu

18

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 77.
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c. Ada suatu prosedur yang direncanakan didesain untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan
d. Ditandai dengan aktivitas anak didik
e. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing
f. Guru dan murid mengatur sedemikian rupa tentang disiplin dalam
kegiatan belajar mengajar
g. Ada batas waktu
h. Evaluasi harus dilakukan guru untuk mengetahui tercapai tindaknya
tujuan pengajaran yang telah ditetapkan19.
5. Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran
Pendidik adalah salah satu faktor dalam proses pendidikan. pendidik atau
guru inilah yang bertanggung jawab dalam transfer knowledge yang telah
ditetapkan oleh lembaga pendidikan untuk dimiliki oleh para terdidik.
Keberhasilan aktivitas pendidik banyak bergantung pada keberhasilan para
pendidiknya dalam mengemban misi kependidikannya.
Bagi guru Pendidikan Agama Islam tugas dan kewajibannya merupakan
amanah yang diterima oleh guru atas dasar pilihannya untuk memangku jabatan
guru. Amanat tersebut wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Allah
SWT menjelaskan dalam (Qs. An-Nisa,4:58), yang artinya ”Sesungguhnya Allah
menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

19

Ibid., hlm. 78.
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baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
Melihat.
Berkaitan dengan guru sebagai pendidik, selain menyampaikan pelajaran
guru juga perlu kiranya memahami pertumbuhan peserta didik dan perkembangan
secara komprehensif.

D. Ruang Lingkup Materi
1. Pengertian Akidah Islam
Akidah Islam adalah ikatan tali batin berupa janji orang yang beriman
kepada Allah Swt. Untuk menaati semua perintah dan menjahui larangannya.
Berpegang teguh pada akidah Islam dapat membuat hati tertanam dan bersih dari
kebimbangan dalam hidup20.
Akidah adalah kata sifat dalam bahasa Arab yang berasal dari kata „aqada.
Menurut bahasa, menurut bahasa kata tersebut mempunyai arti ikatan dua utas tali
dalam satu simpul sehingga kedua tali tersebut menjadi tersambung. Dengan
demikian, akidah menurut bahasa adalah ikatan. Akidah menurut istilah adalah
beberapa urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan
ketenteraman jiwa, menjadi keyakinan, dan tidak tercampur sedikitpun dengan
keraguan.
Definisi lain tentang akidah ialah sebuah urusan yang secara umum dapat
diterima kebenarannya oleh akal pikiran manusia berdasarkan wahyu Allah Swt.
Berdasarkan dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah

20

T. Ibrahim dan H. Darsono, Membangun Akidah dan Akhlak 1, Untuk Kelas VII
Madrasah Tsanawiyah, (Solo, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 4
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dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang muslim yang
bersumber dari ajaran Islam. Dasar-dasar tersebut wajib dipegang teguh oleh
setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang meningkat.
Islam mengajarkan kepada umatnya agar berakidah yang mantap,sepenuh
hati, dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Orang yang memiliki akidah kuat
akan tertanam hatinya karena miliki pedoman hidup yang jelas. Allah Swt
berfirman dalam Q.S. Fushshilat ayat 30 sebagai berikut:




   








   
Terjemahnya:
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah"
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan
turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan
janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang
telah dijanjikan Allah kepadamu"21.
2. Dasar-Dasar Hukum Akidah Islam
Akal pikiran manusia menghendaki agar kebenaran yang diyakini manusia
mempunyai dasar hukum yang kuat. Dasar-dasar hukum akidah Islam ialah
sebagai berikut:
a. Al-Qur‟an
Al-Qur‟an adalah firman Allah Swt. yang diwahyukan kepada Nabi
Muhammad saw dengan perantara Malaikat Jibril. Di dalam kitab suci
Al-Qur‟an diterangkan akidah Islam yang sesuai kehendak Allah Swt.
21

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Semarang:
Karya Toha Putra, 2005), hlm.778.
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sebagai pencipta dan mengatur alam semesta. Manusia yang mengikuti
petunjuk-petunjuk Al-Qur‟an berarti telah memiliki akidah yang benar.
Sebaliknya manusia yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Qur‟an
berarti tidak mempunyai akidah yang benar.
b. Hadis
Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir (sikap diam) Nabi
Muhammad saw. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum
Islam kedua setelah Al-Qur‟an, baik sumber hukum dalam Akidah
maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan sebagai dasar
hukum kedua dengan beberapa alasan antara lain sebagai berikut:
1) Segala yang diucapkan Rasulullah saw. berdasarkan petunjuk wahyu
dari Allah Swt. Firman Allah Swt dalam Q.S. al-Haqqah ayat 44-46
sebagai berikut:
   

 

  




Terjemahnya:
Seandainya Dia (Muhammad) Mengadakan sebagian Perkataan
atas (nama) Kami, niscaya benar-benar Kami pegang Dia pada
tangan kanannya, kemudian benar-benar Kami potong urat tali
jantungnya22.
2) Allah Swt. telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti
kebenaran yang disampaikan Rasulullah saw sebagai mana firman
Allah Swt dalam Q.S. al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:
22

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: Karya
Toha Putra, 2005), hlm.970.
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Terjemahnya:
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kotakota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anakanak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam
perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orangorang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul
kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu,
Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya23.
3) Banyak hadis menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Qu‟an yang
masih bersifat global, termaksud masalah akidah Islam. contohnya
firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa ayat 36 sebagai berikut:




   







  







     
    
23

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: Karya
Toha Putra, 2005), hlm. 916.
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Terjemahnya:
sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karibkerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat
dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba
sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
sombong dan membangga-banggakan diri24,

3. Tujuan Mempelajari Akidah Islam
Orang mempelajari suatu ilmu pasti mempunyai tujuan. Demikian juga
halnya dengan orang yang mempelajari akidah Islam. adapun tujuan
mempelajari akidah Islam antara lain sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan dapat membedakan
mana yang benar dan yang salah sehingga hidupnya diridai Allah Swt.
b. Untuk menghindari diri dari pengaruh kehidupan yang sesat atau jauh
dari petunjuk hidup yang benar
4. Manfaat Mempelajari Akidah Islam
Dalam Islam akidah merupakan landasan setiap perilaku orang hidup
beragama. Dengan akidah itulah muncul kesediaan untuk menaati ajaran agama.
Tanpa akidah (yang benar) kiranya sulit muncul kesadaran melaksanakan ajaran
agama. Oleh karena itu, mempelajari akidah amat besar manfaatnya. Adapun
manfaat yang diperoleh setelah mempelajari akidah Islam, antara lain sebagai
berikut:
a. Dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai kehendak Allah
Swt yang telah menciptakan alam semesta termaksud diri kita sendiri.

24

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahan, hlm. 127.
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b. Selamat dari pengaruh kepercayaan lain yang hanya akan membawa
kerusakan dan hidup yang jauh dari kebenaran
c. Memperoleh ketenteraman dan kebahagian hidup yang hakiki karena
karena mempunyai hubungan batin yang dekat dengan Allah Swt.
d. Tidak mudah terpengaruh kemewahan hidup didunia karena kehidupan
yang hakiki adalah kehidupan di akhirat kelak.
e. Mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka apabila benar-benar
berpegang teguh terhadap akidah Islam secara sempurna.
5. Perilaku Orang yang Mengimani Akidah Islam
Rasulullah Saw. menyatakan bahwa pada setiap diri manusia ada sekepal
daging. Apabila daging itu sehat. Sehatlah diri seseorang, sebaliknya apabila
sekepal daging tersebut tidak sehat, tidak sehat pula pribadi seseorang. Sekepal
daging yang dimaksud ialah hati. Hati yang telah memiliki akidah yang benar
tentu perilaku yang baik sesuai akidah tersebut. Adapun perilaku yang sesuai
dengan nilai-nilai akidah Islam, antara lain sebagai berikut:
a. Beribadah kepada Allah Swt. dengan hati yang ikhlas tanpa perasaan
terpaksa dan terbebani
b. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memurnikan niat dalam ibadah
hanya kepada Allah Swt.
c. Berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk kemusyrikan baik dalam
beribadah maupun perbuatan lain dalam kehidupan sehari-hari,
sebagaimana pernyataan pada setiap melakukan salat.
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d. Tidak mempercayai adanya makhluk gaib yang dapat mengatur atau
mempengaruhi nasib manusia karena hal itu termaksud syirik.
e. Berusaha untuk dapat meningkatkan ketaatan kepada Allah Swt. dalam
bentuk berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat ihsan (baik) kepada
sesama manusia.

E. Kerangka Pikir
Berbagai upaya pembaruan pendidikan telah dilakukan untuk mengatasi
permasalahan guru PAI di SMP Negeri 11 Seram Barat seperti pengadaan guru
kontrak, mengadakan sertifikasi guru, mengikutkan diklat kompetensi, pendidikan
akta dan berusaha merekrut guru yang sesuai dengan latar belakang pendidikan
dengan mata pelajaran dan berbagai upaya lainnya. Namun, belum memberikan
hasil maksimal karena terkendala pada beberapa hal terutama menyangkut
kompetensi pedagogik guru. Kompetensi pedagogik dapat dijabarkan menjadi
beberapa indikator yang lebih rinci, yang dapat digambarkan dalam bentuk
kerangka pikir sebagai berikut:
Kelompok Model Pengelolaan Informasi

MKP

MTB

Guru

PK

KPM

Proses

PPP

KDP

Peserta Didik

PE
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Gambar 2.1. Kerangka berpikir.
Keterangan:
MKP : Menguasai Karakteristik Peserta Didik
MTB : Menguasai Teori Belajar
PK

: Pengembangan Kurikulum

KPM : Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik
PPP

: Pengembangan Potensi Peserta Didik

KDP : Komunikasi dengan Peserta Didik
PE

: Penelian dan Evaluasi
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian
deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan
temuan di lapangan. Metode deskriftif kualitatif hanyalah memaparkan situasi
atau peristiwa. Penelitian degan metode ini tidak mencari atau menjelaskan
hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Sedangkan menurut
Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, metode kualitatif
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati1. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi mengenai kompetensi
pedagogik guru PAI pada materi akidah Islam di kelas VII SMP Negeri 11 Seram
Barat.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilaksanakan di kelas VII SMP Negeri 11 Seram Barat
Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan mulai tanggal 07 Januari
2016 sampai dengan 07 Februari 2016
1

hlm.3.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),
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C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah 1 orang guru PAI dan ditambah kepala SMP
Negeri 11 Seram Barat.

D. Indikator Keberhasilan
Adapun indikator kompetensi pedagogik guru sebagai berikut:
a. Menguasai karakteristik peserta didik
b. Menguasai teori belajar dan prinsip‐prinsip pembelajaran yang mendidik
c. Pengembangan kurikulum
d. Kegiatan pembelajaran yang mendidik
e. Pengembangan potensi peserta didik
f. Komunikasi dengan peserta didik
g. Penilaian dan Evaluasi

E. Instrumen Penelitian
Adapun Instrumen dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung keobjek
penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan2. Observasi
dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan pedagogik
guru PAI dalam proses pembelajaran dan kondisi penunjang kemampuan
pedagogik guru PAI di SMP Negeri 11 Seram Barat.

2

hlm.30.

Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2012),
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2. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya 3. Wawancara ini
digunakan untuk memperoleh data tentang kompetensi pedagogik guru PAI
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari
tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan,
laporan kegiatan yang berupa foto-foto4.

F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Melakukan observasi tentang kondisi tempat penelitian
2. Mengamati aktivitas guru dalam proses pembelajaran
3. Melakukan

wawancara

terhadap

guru,

untuk melihat kemampuan

pedagogiknya, serta melakukan wawancara dengan kepala sekolah

G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk
melihat kompetensi pedagogik guru PAI pada materi akidah Islam kelas VII SMP
Negeri 11 Seram Berat. Analisis kualitatif ini terdiri 3 tahap yaitu:

3
4

Ibid., hlm.29.
Ibid, hlm.31.
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1. Reduksi Data
Merupakan proses menajamkan, memfokuskan, memusatkan perhatian, dan
menyederhanakan data yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan hasil
observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi.
2. Pemaparan Data
Merupakan suatu proses penyajian data secara terorganisir dan struktur dari
verifikasi data sehingga memungkinkan peneliti dapat menarik kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)
Merupakan suatu proses yang didasarkan pada data yang telah diperoleh
dalam reduksi data dan pemaparan data dan kemudian digunakan untuk
menarik kesimpulan5

5

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.
(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 37.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Lokasi Penelitian
a. Sejarah SMP Negeri 11 Seram Barat
SMP Negeri 11 Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat mulanya
merupakan sekolah Yayasan bernama SMP Al-Fiqri Telaga Piru yang didirikan
oleh Drs. Arman Waly pada Tahun 2000 dengan kepala sekolah yang menjabat
pada saat itu bernama Fila Imu Saban. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah
menengah pertama di Kabupaten Seram Bagian Barat yang memiliki jumlah
peserta didik yang cukup padat. Selain itu sekolah ini juga menjadi harapan oleh
masyarakat setempat untuk membentuk kepribadian anak.
Mengingat hal tersebut di atas, maka sekolah yang bernama SMP Al-Fiqri
Telaga Piru ini mendapat perhatian dari pemerintah setempat dan di Negerikan
pada tanggal 3 Maret 2011 dengan NIS. 202210602039 yang kemudian diberi
nama SMP Negeri 11 Seram Barat dan kepala sekolahnya tidak mengalami
pergantian masih dipimpin oleh Fila Imu Saban1.
Secara garis besar, SMP Negeri 11 Seram Barat Kabupaten Seram Bagian
Barat yang berlokasi di Dusun Telaga Desa Piru Kecamatan Seram Barat
merupakan sebuah sekolah dinilai sangat strategis. Hal ini dapat di lihat dari
wilayah sekolah yang secara geografis sangat ideal untuk peserta didik

1

Hasil Wawancara dengan Bapak Fila Imu Saban, S.Pd (Kepala SMP Negeri 11 Seram
Barat), Tanggal 07 Januari 2016
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berkreativitas2.
b. Sarana Fisik dan Non Fisik SMP Negeri 11 Seram Barat
Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana pendidikan yang ada di
SMP Negeri 11 Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dinilai cukup
memadai guna menunjang pembelajaran peserta didik secara kreatif untuk belajar.
Sarana ini antara lain dapat dilihat pada Tabel berikut:

No.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tabel 4.1. Sarana Fisik SMP Negeri 11 Seram Barat3
Sarana
Frekuensi
Keterangan
Ruang Kelas
9 Buah
Baik
Ruang Kepsek
1 Buah
Baik
Ruang Guru
1 Buah
Baik
Ruang Tata Usaha
1 Buah
Baik
Ruang Gudang Sekolah
1 Buah
Baik
Ruang Perpustakaan
1 Buah
Baik
Ruang Laboratorium IPA
1 Buah
Baik
Ruang Laboratorium Komputer
1 Buah
Baik
Ruang Keterampilan
1 Buah
Baik
Ruang Kesenian
1 Buah
Baik
Ruang UKS
1 Buah
Baik
1 Buah
Baik
Ruang Wc/Jamban
Tabel di atas, menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang dimiliki oleh

SMP Negeri 11 Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dinilai layak untuk
meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan sarana non fisik yang terdapat di
SMP Negeri 11 Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat guna meningkatkan
hasil belajar peserta didik selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

2

Hasil Wawancara dengan Bapak Fila Imu Saban, S.Pd (Kepala SMP Negeri 11 Seram
Barat), Tanggal 07 Januari 2016
3
Dokumen SMP Negeri 11 Seram Barat, Tanggal 08 Januari 2016
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Tabel 4.2. Sarana Non Fisik SMP Negeri 11 Seram Barat4
Sarana Non Fisik
Frekuensi
Keterangan
Media Pembelajaran Matematika
1 Buah
Baik
Media Pembelajaran Fisika
1 Buah
Baik
Media Pembelajaran Biologi
1 Buah
Baik
Media Pembelajaran Geografi
1 Buah
Baik
Media Pembelajaran Bahasa
1 Buah
Baik
OHP
1 Buah
Baik
Komputer
3 Buah
Baik

No.
1
2
3
4
5
6
7

Berdasarkan pada tabel di atas tentang sarana dan prasarana pendidikan
pada SMP Negeri 11 Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, dapat
dikatakan bahwa SMP Negeri 11 Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat
merupakan wadah pendidikan yang memadai dalam menciptakan generasi
penerus.
c. Keadaan Guru SMP Negeri 11 Seram Barat
Guru memiliki peran sentral sebagai pendidik dan strategis dalam
mencetak generasi melalui lembaga pendidikan. Sebagai pendidik, guru dalam
menyampaikan materi pendidikan sangat membutuhkan strategi dan metode
pembelajaran yang kreatif guna meningkatkan kualitas yang akan dimiliki oleh
peserta didik dalam menunjang hasil belajarnya. Setiap lembaga pendidikan
sangat memperhatikan kualifikasi serta spesifikasi ilmu serta pengembangan
kurikulum yang dimiliki seorang guru dalam menyampaikan materi di sekolah.
Hal ini seperti yang terjadi di SMP Negeri 11 Seram Barat Kabupaten Seram
Bagian Barat.
Berdasarkan hasil penelitian, guru yang ada pada SMP Negeri 11 Seram
Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dinilai sangat efisien. Hal ini dapat dilihat

4

Dokumen SMP Negeri 11 Seram Barat, Tanggal 08 Januari 2016
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dari jumlah guru serta jenis pendidikan terakhir yang dimiliki oleh para guru
tersebut. Sedangkan jumlah tenaga guru khusus yang mengajar mata pelajaran
pendidikan PAI di SMP Negeri 11 Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat
sebanyak 2 orang. Adapun jumlah guru PAI yang terdapat pada SMP Negeri 11
Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.3. Jumlah Guru Pendidikan PAI SMP Negeri 11 Seram Barat5
No.

Nama Guru

1

Wa Haria, S.Ag

Pendidikan
Terakhir
S1

Status

Keterangan

PNS

Aktif

Tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah guru pendidikan PAI pada SMP
Negeri 11 Seram Barat dinilai sangat memadai. Hal ini dapat di lihat dari jumlah
guru serta pendidikan terakhir dan status yang dimiliki oleh guru pendidikan
pendidikan agama Islam yang ada pada SMP Negeri 11 Seram Barat Kabupaten
Seram Bagian Barat.
d. Keadaan Peserta Didik SMP Negeri 11 Seram Barat
Jumlah peserta didik SMP Negeri 11 Seram Barat pada tahun ajaran
2015/2016 secara keseluruhan sebanyak 238 peserta didik yang terdiri dari VII1,
VII2, VII3, VIII1, VIII2, VIII3, IX1, IX2, dan IX3. Selengkapnya rincian jumlah
peserta didik masing-masing kelas SMP Negeri 11 Seram Barat dapat dilihat pada
tabel berikut:

5

Dokumen SMP Negeri 11 Seram Barat, Tanggal 09 Januari 2016
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Tabel 4.4. Data Jumlah Peserta Didik SMP Negeri 11 Seram Barat Tahun Ajaran
2015/20166
Jenis
Nama Kelas
Jumlah
Kelamin
L/P
VII1 VII2 VII3 VIII1 VIII2 VIII3 IX1 IX2 IX3
L
P
Jumlah

7
10
17

9
9
18

13
17
30

11
14
25

15
16
31

13
14
27

14
16
30

13
17
30

21
9
30

116
122
238

Keterangan:
L = Laki-laki
P = Perempuan
2. Hasil Observasi
Data hasil observasi ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dengan
cara memperhatikan proses pembelajaran di kelas. Adapun hasil yang diperoleh
peneliti saat melakukan observasi adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5. Hasil Observasi Kompetensi Pedagogik Guru PAI SMP Negeri 11
Seram Barat
No Aspek yang diamati
Persentase
1
Menguasai karakteristik peserta didik
80%
2
Menguasai teori belajar dan prinsip‐prinsip pembelajaran
83,33%
yang mendidik
3
Pengembangan kurikulum
100%
4
Kegiatan pembelajaran yang mendidik
54,55%
5
Pengembangan potensi peserta didik
85,71%
6
Komunikasi dengan peserta didik
83,33%
7
Penilaian dan Evaluasi
80%
Sumber data: Data Primer 2016
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pada aspek menguasai
karakteristik peserta didik, guru PAI memiliki kompetensi pedagogik sangat baik
atau presentase 80%, pada aspek menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik, guru PAI memiliki kompetensi pedagogik sangat

6

Hasil Wawancara dengan Bapak La Pakadi, S.Pd (Kaur Kesiswaan di SMP Negeri 11
Seram Barat), Tanggal 08 Januari 2016
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baik atau presentase 83,33%, pada aspek pengembangan kurikulum, guru PAI
memiliki kompetensi pedagogik sangat baik atau presentase 100%, pada aspek
kegiatan pembelajaran yang mendidik, guru PAI memiliki kompetensi pedagogik
cukup baik atau presentase 54,55%, pada aspek pengembangan kurikulum, guru
PAI memiliki kompetensi pedagogik sangat baik atau presentase 100%, pada
aspek pengembangan potensi peserta didik, guru PAI memiliki kompetensi
pedagogik sangat baik atau presentase 85,71%, pada aspek komunikasi dengan
peserta didik, guru PAI memiliki kompetensi pedagogik sangat baik atau
presentase 83,33%, dan pada aspek penilaian dan evaluasi, guru PAI memiliki
kompetensi pedagogik sangat baik atau presentase 80%
3. Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SMP Negeri 11 Seram Barat
Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak
perlu dikuasai guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan
guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Serta kompetensi pedagogik
menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya.
Adapun hasil wawancara dengan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam
Ibu Wa Haria, S.Ag, tentang kompetensi pedagogik sebagai berikut:
a. Menguasai karakteristik peserta didik
Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik
peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait
dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial
budaya. Hasil wawancara terkait dengan kompetensi pedagogik,

yaitu
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mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya, Ibu Wa
Haria, S.Ag (guru PAI di SMP Negeri 11 Seram Barat), menyatakan bahwa:
“Sesuai dengan hasil rapat para guru di SMP Negeri 11 Seram Barat ini,
ditekan kepada setiap guru dalam proses pembelajaran harus
menyampaikan materi pembelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami
peserta didik, tidak terkhususnya mata pelajaran Agama Islam. Di mana di
kelas saya harus menyampaikan materi dengan menyesuaikan kecerdasan
dan gaya belajar peserta didik masing-masing. Hal ini bertujuan untuk
mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan”.7
Lebih lanjut menurut Ibu Wa Haria, S.Ag terkait dengan memberikan
kesempatan kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat berpartisipasi aktif
dalam kegiatan pembelajaran bahwa:
“Setiap pembelajaran yang saya lakukan, saya selalu memberikan
kesempatan yang sama kepada peserta didik, baik dalam menjawab soal
maupun dalam bertanya”.8
Selain itu, menurut Ibu Wa Haria, S.Ag dalam mengatur suasana dalam
kelas sehingga peserta didik mempunyai kesempatan yang sama dalam
pembelajaran yaitu:
“Dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, saya selalu mengatur tempat
duduk peserta didik. Yang sering saya lakukan adalah membentuk tempat
duduk peserta didik berbentuk huruf U, hal ini memudahkan saya dalam
mengontrol peserta didik dalam menjawab pertanyaan dan peserta didik
mengajukkan pertanyaan, sehingga semua peserta didik memiliki
kesempatan yang sama”9.
Sementara

dalam

situasi

pernah

mencoba

mengetahui

penyebab

penyimpangan perilaku peserta didik dan mencegah agar perilaku tersebut tidak
merugikan peserta didik lainnya. Menurut Ibu Wa Haria, S.Ag bahwa:
7

Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 25 Januari 2016
8
Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 25 Januari 2016
9
Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 25 Januari 2016
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“Setiap peserta didik yang terlambat masuk kelas, selalu saya tanya kenapa
sampai terlambat, atau kalau ada peserta didik tidak mampu menjawab
pertanyaan yang diberikan maka saya langsung mendatanginya dan
menyayakan kenapa sampai tidak mampu untuk menjawabnya”10.
Untuk

membantu

dalam

mengembangkan

potensi

dan

mengatasi

kekurangan peserta didik menurut Ibu Wa Haria, S.Ag:
“Sedangkan peserta didik yang belum mampu dalam menjawab soal yang
diberikan atau peserta didik yang masih kaku dan takut untuk bertanya
saya selalu melakukan pendekatan persuasif dengan membimbing peserta
didik yang dianggap lamban dalam menjawab atau masih takut aktif dalam
proses pembelajaran”11.
b. Menguasai teori belajar dan prinsip‐prinsip pembelajaran yang mendidik
Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik
pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi
guru. Selain itu, guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai
dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar. Hasil
wawancara terkait dengan kompetensi pedagogik, yaitu Dalam membimbing
peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi sehingga peserta
didik tersebut tidak termarjinalkan (tersisihkan, diolok‐olok, minder), Ibu Wa
Haria, S.Ag (guru PAI di SMP Negeri 11 Seram Barat) menyatakan bahwa:
“Setiap peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi
pendidikan Agama Islam yang saya sampaikan, saya selalu melakukan
bimbingan dengan menyayakan apa yang menjadi kendala, kemudian saya
mengarahkan, menuntun untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi”12.

10

Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 26 Januari 2016
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Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 26 Januari 2016
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Lebih lanjut, terkait tentang memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya
melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi, menurut
Ibu Wa Haria, S.Ag adalah:
“Kesempatan yang saya berikan dengan menyuruh peserta didik untuk
mengajukkan pertanyaan dari tiap materi yang saya sampaikan kalau
dianggap belum dipahami atau dimengerti. Selain itu, saya meminta
peserta didik untuk membuat kelompok dan setiap kelompok untuk
mengajukkan pertanyaan kepada kelompok lainnya untuk menegapinya,
setelah itu, saya bersama peserta didik menyimpulkan dari apa yang
diskusikan”13.
Selanjutnya dalam menyampaikan materi pembelajaran yang sesuai dengan
tingkat pemahaman peserta didik, menurut Ibu Wa Haria, S.Ag yaitu:
“Setiap materi yang saya sampaikan, haruslah menggunakan bahasa yang
mudah dipahami peserta didik, materi yang disampaikan haruslah saya
kaitkan dengan kondisi keseharian peserta didik”14.
Dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah ini untuk keberhasilan proses
pembelajaran, menurut Ibu Wa Haria, S.Ag bahwa:
“Setiap guru yang ada di sekolah ini, dalam melaksanakan kegiatan belajar
mengajar harus mendalami materi yang diajarkan secara konseptual
melalui buku-buku dam internet tentang materi yang akan diajarkan”15.
Sedangkan cara pemberian memotivasi peserta didik agar giat dalam proses
belajar mengajar, menurut Ibu Wa Haria, S.Ag:
“Setiap materi pendidikan Agama Islam yang saya sampaikan, selalu saya
jelaskan kepada peserta didik tentang pentingnya materi yang saya

13

Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 27 Januari 2016
14
Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 27 Januari 2016
15
Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 27 Januari 2016

45

sampaikan dengan tujuan agar peserta didik di sekolah ini dapat
mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari”16.
Sedangkan dalam merencanakan kegiatan pembelajaran ibu lakukan agar
materi yang diajarkan saling berkaitan dengan materi yang lain, menurut Ibu Wa
Haria, S.Ag:
“Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dengan sub yang lain, maka
saya terlebih dahulu menjelaskan atau mengingatkan materi yang telah
peserta didik pelajari sebelumnya, hal ini bertujuan agar peserta didik tidak
melupakan materi yang disampaikan sebelumnya dan memudahkan
peserta didik untuk menghubungkan dengan materi selanjutnya”17.
Pada saat menanggapi respons peserta didik yang belum paham terhadap
materi yang diajarkan, menurut ibu Wa Haria, S.Ag adalah:
“Setiap peserta didik yang mengajukkan pertanyaan atau tanggapan yang
berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, saya selalu memberikan
reword (aplos) agar peserta merasa senang, kemudian menjelaskan atau
menjawab pertanyaan peserta didik serta meminta tanggapan peserta didik
terkait jawaban yang saya berikan”18.
c. Pengembangan kurikulum
Guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum
dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran.
Guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai
dengan kebutuhan peserta didik. Hasil wawancara terkait dengan kompetensi
pedagogik, yaitu pada proses menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum
yang berlaku, menurut Ibu Wa Haria, S.Ag (guru PAI di SMP Negeri 11 Seram
Barat) adalah:
16

Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 27 Januari 2016
17
Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 28 Januari 2016
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Negeri 11 Seram Barat), tanggal 28 Januari 2016
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“Kalau penyusunan perangkat pembelajaran, termaksud silabus sering kami
lakukan, yang kami pakai sekarang adalah silabus yang sesuai dengan
kurikulum KTSP, sedangkan K13 masih tahap proses. Untuk kurukulum
KTSP kami kembangkan dari contoh kurikulum yang ada yaitu bagian
awal: nama sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, standar kompetensi,
kode kompetensi, dan alokasi waktu, bagian kedua atau terakhir yang
dibuat dalam bentuk kotak yaitu kompetensi dasar, indikator, materi
pelajaran, karakter bangsa, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi
waktu, dan sumber belajar”19.
Selanjutnya, dalam merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan
silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai
kompetensi dasar yang ditetapkan. Menurut Ibu Wa Haria, S.Ag bahwa:
“Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang saya buat haruslah
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan dengan
silabus yang telah dibuat, cuman hanya yang terpenting dari RPP adalah
penggunaan metode yang dapat memotivasi dan mengaktifkan peserta
didik dalam proses pembelajaran serta setiap mata pelajaran yang
diajarkan kepada peserta didik secara baik dan benar dan sesuai alokasi
waktu pembelajaran yang disediakan”20.
Sedangkan dalam melakukan kegiatan pembelajaran, materi

yang

disampaikan harus secara berurutan sesuai dengan tujuan pembelajaran, menurut
Ibu Wa Haria, SAg adalah:
“Setiap melakukan proses pembelajaran saya selalu mengurutkan materi
yang diajarkan sesuai dengan indikator pembelajaran, hal ini dimaksudkan
agar setiap sub materi yang disampaikan dapat dipahami peserta didik.
Selain itu setiap sub materi saya kaitkan dengan antara satu dengan yang
sub lainnya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai”21.

19

Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 29 Januari 2016
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Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 29 Januari 2016
21
Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 29 Januari 2016
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Lebih lanjut, terkait dengan proses pembelajaran memilih materi sesuai
dengan tingkat kemampuan peserta didik sehingga peserta didik mampu
mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menurut Ibu Wa Haria, S.Ag:
“Kalau pemilihan materi, mungkin tidak. Karena materi yang disampaikan
kepada peserta didik adalah materi yang sudah terdapat pada buku cetak
yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dimana materi yang harus
disampaikan secara berurutan, dan yang terpenting adalah implimentasi
materi haruslah berhubungan dengan kehidupan keseharian peserta
didik”22.
d. Kegiatan pembelajaran yang mendidik
Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang
mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran
yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru mampu menyusun
dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai
dengan karakteristik peserta didik. Hasil wawancara terkait dengan kompetensi
pedagogik, yaitu dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan
rancangan yang telah disusun sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai,
menurut Ibu Wa Haria, S.Ag (guru PAI di SMP Negeri 11 Seram Barat)
menyatakan bahwa:
“Setiap proses pembelajaran yang saya lakukan haruslah sesuai dengan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat terutama
harus sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran, sehingga
tujuan pembelajaran dapat tercapai”23.

22

Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 29 Januari 2016
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Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 2 Februari 2016
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Sedangkan, dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan
untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga
membuat peserta didik merasa tertekan, Ibu Wa Haria, S.Ag menyatakan bahwa:
“Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran di kelas, kami dituntut untuk
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dimana kami sebagai
guru haruslah digurui oleh peserta didik bukan kami yang mengurui
peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami setiap materi yang
kami sampaikan, hal ini terlihat dari keaktifan peserta didik dalam
menjawab atau menyampaikan pendapat terkait materi yang
disampaikan”24.
Selain itu, terkait dengan mengkomunikasikan informasi baru berupa materi
tambahan sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, Ibu
Wa Haria, S.Ag menyatakan bahwa:
“Setelah membahas atau mengajarkan materi yang disampaikan kepada
peserta didik saya selalu memberikan penguatan, mengecek ingatan
peserta didik terkait materi yang sampaikan sebelumnya, bahkan terkait
informasi baru terkait bab materi selanjutnya saya sampaikan kepada
peserta didik untuk banyak membaca buku yang berkaitan atau relevan”25.
Dalam menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik baik dalam kelas
maupun di luar kelas, Ibu Wa Haria, S.Ag menyatakan bahwa:
“Setiap kesalahan yang dilakukan peserta didik baik dalam kelas maupun di
luar kelas, selalu melakukan bimbingan untuk menyelesaikan masalah
yang dihadapi peserta didik, bahkan di SMP ini ada guru bimbingan
konseling yang sering saya komunikasi terkait pelanggaran peserta didik.
Selain itu saya juga melakukan komunikasi dengan orang tua. Sehingga
ada perhatian orang tua di luar sekolah”26.

24

Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
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Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan
mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari‐hari peserta didik, Ibu Wa
Haria, S.Ag menyatakan bahwa:
“Setiap materi
keadaan yang
peserta didik,
peserta didik
hari”27.

yang saya sampaikan haruslah dapat dikaitkan dengan
dihadapi peserta didik atau konteks kehidupan sehari-hari
sehingga tujuan utama dari proses pembelajaran adalah
mampu mengimplimentasikan dalam kehidupan sehari-

Sedangkan dalam melakukan pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat
menumbuhkembangkan perhatian peserta didik dalam kelas, Ibu Wa Haria, S.Ag
menyatakan bahwa:
“Dalam proses pembelajaran terdapat berbagai tingkah laku peserta didik
dalam kelas dalam merespon materi yang disampaikan, oleh karena itu
saya selalu menyampaikan materi dengan pendekatan-pendekatan yang
menyenangkan peserta didik mulai dari mengatur suasana kelas,
melakukan tanya jawab, membuat kelompok diskusi”28.
Dalam proses mengelola kelas sehingga pembelajaran menjadi efektif dan
efisien, hal yang dilakukan Ibu Wa Haria, S.Ag yaitu:
“Dalam mengelola kelas pada saat proses pembelajaran, saya haruslah
menciptakan kondisi belajar yang optimal yaitu kondisi belajar yang
nyaman, tenang, bersih, sejuk sangat membantu perhatian peserta didik,
sehingga perhatian peserta didik dapat terpusat pada materi pelajaran. Saya
harus menunjukkan sikap tanggap. Prilaku positif atau negatif yang
muncul di dalam kelas harus dapat disikapi dengan baik sehingga dapat
meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Saya selalu memusatkan
perhatian peserta didik pada materi yang disampaikan agar konsentrasi
peserta didik dapat fokus terhadap materi yang disampaikan. Memberikan
petunjuk dan tujuan yang jelas. Memberikan teguran dan penguatan”29.

27

Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
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Terkait memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya,
mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain, Ibu Wa Haria, S.Ag
menyatakan bahwa:
“Setiap materi selesai di ajarkan kepada peserta didik, selalu saya
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukkan
pertanyaan jika ada materi yang belum dipahami peserta didik, hal ini saya
lakukan baik sebelum membahas sub materi berikutnya”30.
Sedangkan dalam menggunakan alat bantu mengajar, untuk meningkatkan
motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, Ibu Wa
Haria, S.Ag menyatakan bahwa:
“Kalau alat bantu, kadang-kadang saya lakukan, kecuali ada materi yang
tepat saya menggunakan alat bantu maka saya lakukan, seperti materi
masuknya Islam di Nusantara, maka saya menggunakan peta dalam proses
pembelajaran”31.
e. Pengembangan potensi peserta didik
Guru mampu menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan
mengidentifikasi
program

pengembangan

potensi

peserta

didik

melalui

pembelajaran yang mendukung peserta didik mengaktualisasikan

potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa
peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka. Hasil wawancara terkait dengan
kompetensi pedagogik, yaitu dalam merancang dan melaksanakan aktivitas
pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar, Ibu Wa Haria,
S.Ag (guru PAI di SMP Negeri 11 Seram Barat) menyatakan bahwa:
“Aktivitas pembelajaran yang saya lakukan harus berpatokan dari RPP yang
telah dibuat. Selain itu, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran harus
30

Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 3 Februari 2016
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dilaksanakan secara tepat supaya memberikan hasil yang maksimal, yaitu
dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang nyaman dan
menyenangkan, agar membuat peserta didik termotivasi untuk belajar”32.
Lebih lanjut, terkait dengan merancang dan melaksanakan aktivitas
pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis
peserta didik, Ibu Wa Haria, menyatakan bahwa:
“Agar kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat muncul dalam proses
pembelajaran, saya selalu melakukan atau memberikan arahan kepada
peserta didik untuk memecahkan masalah, membantu peserta didik untuk
memahami keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya, serta
membantu peserta didik dalam proses pembelajaran bagaimana cara
mengimplementasikan materi pembelajaran dalam kehidupan seharihari”33.
Untuk mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran, menurut Ibu
Wa Haria, S.Ag yaitu:
“Untuk mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran, saya selalu
memberikan tugas latihan, melakukan sesi tanya jawab, melakukan
diskusi, dengan menyuruh setiap peserta didik untuk mengajukkan
pertanyaan dan menjawab pertanyaan”.
Selain itu, dalam mengidentifikasi bakat, minat, potensi, dan kesulitan
belajar peserta didik dalam proses pembelajaran, Ibu Wa Haria, S.Ag menyatakan
Bahwa:
“Dalam proses pembelajaran, peserta didik memiliki kemampuan dan gaya
belajar yang berbeda-beda dalam memahami materi yang diajarkan, setiap
peserta didik yang memiliki bakat dan potensi yang berada di atas rata-rata
dari teman-temannya yang lain, selalu saya berikan reword berupa pujian,
sedangkan peserta didik yang memiliki kesulitan selalu saya berikan
reword dan bimbingan”34.

32
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Sementara dalam memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik
sesuai dengan cara belajarnya masing-masing, Ibu Wa Haria, S.Ag menyatakan
bahwa:
“Setiap dalam proses pembelajaran, saya tidak pernah menekan peserta
didik untuk belajar sesuai dengan keinginan saya, saya selalu memberikan
kebebasan asalkan pembahasan ataupun pemahaman yang yang
disampaikan peserta didik tidak keluar dari materi yang diajarkan”35.
Sementara dalam memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik
dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang
disampaikan, hal yang dilakukan Ibu Wa Haria, S.Ag sebagai berikut:
“Saya selalu, memberikan penekanan dimana pada saat tanya jawab peserta
didik harus berani untuk bertanya, dan beserta didik lainnya berani untuk
menjawab, bahkan pertanyaan sering saya ajukkan dan kemudian meminta
peserta didik untuk menjawabnya, selain itu, saya juga memberi hukuman
kepada peserta didik yang tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan
teman, untuk menghafal satu ayat Al-Qur’an”36.
f. Komunikasi dengan peserta didik
Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan
peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Guru mampu memberikan respon
yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik. Hasil
wawancara terkait dengan kompetensi pedagogik, yaitu memberikan pertanyaan
pada peserta didik untuk mengetahui partisipasi peserta didik dalam proses
pembelajaran, ibu Wa Haria, S.Ag (guru PAI di SMP Negeri 11 Seram Barat)
menyatakan bahwa:
“Pertanyaan yang sering saya berikan kepada peserta didik adalah
pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, baik
35
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sebelum memulai pembelajaran dengan sub selanjutnya maupun setelah
melaksanakan pembelajaran”37.
Sedangkan dalam memberikan perhatian dan mendengarkan semua
pertanyaan dan tanggapan peserta didik, Ibu Wa Haria, S.Ag menyatakan bahwa:
“Dalam proses pembelajaran, setiap peserta didik yang mengajukkan
pertanyaan, saya selalu memberikan reword berupa kalimat “sangat bagus
sekali” dan tapuk tangan, baik pertanyaan yang menurut saya berbobot
atau tidak. Setelah pertanyaan peserta didik disampaikan langsung saya
menjawabnya, dengan meminta peserta didik untuk menyimaknya dengan
baik”38.
Sementara

dalam

menyajikan

kegiatan

pembelajaran

yang

dapat

menumbuhkan kerja sama yang baik antar peserta didik, Ibu Wa Haria, S.Ag
menyatakan bahwa:
“Agar peserta didik dapat bekerja sama dalam proses pembelajaran, saya
selalu memberikan diskusi, di mana setiap kelompok wajib untuk
mengajukkan pertanyaan dan meminta kelompok lain untuk
menanggapinya, kemudian dari hasil diskusi saya dan peserta didik
menyimpulkan secara bersama-sama”
Dalam memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik untuk
menghilangkan kebingungan pada peserta didik, Ibu Wa Haria, S.Ag menyatakan
bahwa:
“Setiap peserta didik yang mengajukkan pertanyaan saya selalu menyimak
dengan baik, kemudian pertanyaan tersebut saya jelaskan maksud dari
perannya tersebut, selanjutnya saya memberikan pujian berupa kalimat
yang menyenangkan bagi peserta didik serta memberikan topuk tangan
dan menjawab pertanyaan tersebut”39.
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Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 6 Februari 2016
38
Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 6 Februari 2016
39
Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 6 Februari 2016
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g. Penilaian dan Evaluasi
Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara
berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil
belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang
program remedial dan pengayaan. Guru mampu menggunakan hasil analisis
penilaian dalam proses pembelajarannya. Hasil wawancara terkait dengan
kompetensi pedagogik, yaitu dalam menyusun alat penilaian yang sesuai dengan
tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis
dalam RPP, Ibu Wa Haria, S.Ag (guru PAI di SMP Negeri 11 Seram Barat)
menyatakan bahwa:
“Alat penilaian yang sering saya lakukan berupa lembar observasi, tes.
Untuk tes selalu saya buat berdasarkan indikator materi yang disampaikan,
sehingga semua sub materi yang diajarkan terwakili dalam soal. Kemudian
hasil tes saya analisis menggunakan Pedoman Acuan Penilaian (PAP)”40.
Selanjutnya dalam menjelaskan cara menganalisis hasil penilaian sesuai
dengan kemampuan peserta didik, Ibu Wa Haria, S.Ag (guru PAI di SMP Negeri
11 Seram Barat) menyatakan bahwa:
“Dalam proses menganalisis hasil kemampuan peserta didik dalam
mempelajari materi yang disampaikan dengan menggunakan PAP, di mana
skor yang diperoleh peserta didik (benar) dibagi dengan total skor total
peserta didik kemudian dikalikan dengan 100%. Dari hasil analisis ini saya
interprestasikan dalam tabel interprestasi dalam PAP”41.
Sementara

dalam

menanggapi

masukan

dari

peserta

didik

dan

merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah, Ibu Wa Haria,
S.Ag (guru PAI di SMP Negeri 11 Seram Barat) menyatakan bahwa:
40

Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 6 Februari 2016
41
Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 7 Februari 2016
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“Setiap ada masukan yang disampaikan peserta didik, saya langsung
menanggapinya, terkait refleksi yang diminta peserta didik, bagi peserta
didik yang tidak tuntas selalu saya berikan remedial”
Selain itu, dalam memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan
rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya, Ibu Wa Haria, S.Ag
(guru PAI di SMP Negeri 11 Seram Barat) menyatakan bahwa:
“Dari hasil penilaian ini, saya selalu jadikan pedoman untuk memperbaiki
proses pembelajaran. Dari penilaian ini saya dapat mengetahui apa yang
menjadi kekurangan saya ataupun kesulitan yang seharusnya dicapai”42.
Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Fila Imu Saban, S.Pd selaku
kepala sekolah SMP Negeri 11 Seram Barat menyatakan bahwa:
“Dalam melaksanakan pembelajaran di kelas saya selalu mempercayai
kemampuan guru-guru di sekolah ini untuk meningkatkan kemampuan
siswa, untuk motoring guru-guru yang belum berpengalaman saya selalu
bekerja sama dengan Kaur kurikulum dan guru-guru yang mempunyai
bidang studi yang sama. Memang selama ini ada masukan tentang guru
PAI (ibu Wa Haria, S.Ag) sedikit kaku dalam melakukan kegiatan belajar
mengajar, hal ini dikarenakan belum terbiasa dalam melakukan kegiatan
pembelajaran. Kemudian saya arahan untuk membimbing agar
mendapatkan kesempurnaan dalam melaksanakan pembelajaran. Tetapi
secara umum sudah bagus”43.
4. Implikasi Kompetensi Pedagogik Guru Pada Materi Akidah Islam
Kelas VII SMP Negeri 11 Seram Barat
Dalam implikasi kompetensi pedagogik guru PAI yaitu ibu Wa Haria,
S.Ag di SMP Negeri 11 Seram Barat memiliki kualifikasi sangat baik pada setiap
aspek yang diamati, kecuali aspek kegiatan pembelajaran yang mendidik. Aspek
kompetensi pedagogik guru yang sering dilakukan dengan baik adalah aspek
menguasai karakteristik peserta didik, aspek menguasai teori belajar dan prinsip‐
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Hasil Wawancara dengan Ibu Wa Haria, S.Ag (Guru Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 11 Seram Barat), tanggal 7 Februari 2016
43
Hasil Wawancara dengan Bapak Fila Imu Saban, S.Pd (Kepala SMP Negeri 11 Seram
Barat), tanggal 7 Februari 2016
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prinsip pembelajaran yang mendidik, aspek pengembangan kurikulum, aspek
pengembangan potensi peserta didik memiliki, aspek komunikasi dengan peserta
didik memiliki, dan aspek penilaian dan evaluasi memiliki.
Pandangan secara umum pada guru PAI kelas VII SMP Negeri 11
Seram Barat tentang kompetensi pedagogik guru. Dalam pemahaman terhadap
peserta didik, pada pelaksanaan pembelajaran di kelas guru menjelaskan materi
yang akan disampaikan dengan menyesuaikan kecerdasan dan karakteristik dari
masing-masing peserta didik. Perencanaan pembelajaran, guru
Guru memberikan kesempatan dan memastikan bahwa peserta didik
menguasai materi pembelajaran. Selain itu, guru menggunakan berbagai teknik
untuk memotivasi peserta didik dalam belajar serta memperhatikan respons
peserta didik yang kurang memahami materi dengan cara melakukan bimbingan
dengan kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 11 Seram Barat. Selain itu, guru
dalam proses pembelajaran selalu berpatokan pada RPP yang telah dibuat. Dalam
proses. Dalam pengembangan kurikulum guru dapat menyusun silabus, RPP
sesuai kegiatan yang mendidik guru selalu memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk mengkomunikasikan hal-hal yang belum dipahami dari materi
yang diajarkan, serta guru selalu mengkaitkan materi pembelajaran dengan
kondisi keseharian siswa. Mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik
dengan cara, peserta didik ikut serta dalam pelaksanaan pembelajaran dan
mengikuti ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Evaluasi hasil belajar, guru
melaksanakan penilaian dalam pembelajaran di akhir pelajaran dengan
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menanyakan materi yang telah disampaikan guru dan guru memberikan pekerjaan
rumah kepada peserta didik..

B. Pembahasan
Dalam

pembahasan

hasil

penelitian

ini,

diupayakan

untuk

menginterpretasikan hasil temuan penelitian di lapangan yang telah diperoleh. Hal
ini didasarkan pada suatu persepsi bahwa tujuan utama penelitian kualitatif adalah
untuk memperoleh pemaknaan atas realita yang terjadi. Selanjutnya secara
sistematis pembahasan hasil penelitian ini dipaparkan bahwa kompetensi
pedagogik guru PAI dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 11 Seram Barat
dapat diamati melalui beberapa aspek yaitu:
1. Menguasai karakteristik peserta didik
Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi pedagogik guru PAI
dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 11 Seram Barat ditinjau dari aspek
menguasai karakteristik peserta didik menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan
pembelajaran dalam kelas, guru harus menjelaskan materi yang akan disampaikan
dengan menyesuaikan kecerdasan dan karakteristik dari masing-masing peserta
didik. Hal ini bertujuan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang
disampaikan. Pada aspek ini, hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat satu
sub aspek yang tidak dilakukan yaitu guru PAI tidak mencoba mengetahui
penyimpangan prilaku yang dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran,
di mana penyimpangan itu berupa peserta didik ribut, saling lembar kertas dalam
ruangan. Hasil observasi pada aspek ini mencapai 80% artinya guru PAI kelas VII
SMP Negeri 11 Seram Barat memiliki kompetensi pedagogik pada aspek
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penguasaan karakteristik peserta didik sangat tinggi. Hal ini menegaskan bahwa
pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogik
yang harus dimiliki guru. Menurut E. Mulyasa menyatakan bahwa sedikitnya
terdapat empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat
kecerdasan, kreativitas, kondisi fisik dan perkembangan kognitif, hal ini sesuai
dengan pemahaman terhadap peserta didik.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi pedagogik guru PAI
dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 11 Seram Barat ditinjau dari aspek
penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
dilakukan dengan cara mendalami masing-masing materi pembelajaran secara
konseptual melalui bacaan buku-buku dan literatur tentang materi PAI yang
diajarkan. Hasil observasi pada aspek menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik, guru PAI memiliki kompetensi pedagogik sangat
baik atau presentase 83,33%. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap
peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki
guru
Menurut E. Mulyasa menyatakan bahwa perancangan teori pembelajaran
merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki setiap guru, yang
bermuara pada pelaksanaan pembelajaran, perancangan pembelajaran sedikitnya
mencakup tiga kegiatan, yaitu : identifikasi kebutuhan, identifikasi kompetensi
dan penyusunan program pembelajaran.

59

3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang
diampu
Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi pedagogik guru PAI
dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 11 Seram Barat ditinjau dari aspek
pengembangan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu
dilakukan dengan memantapkan sejumlah materi pembelajaran kepada peserta
didik secara baik dan benar dan sesuai alokasi waktu

pembelajaran yang

disediakan. Hasil observasi pada aspek ini mencapai 100% artinya guru PAI kelas
VII SMP Negeri 11 Seram Barat memiliki kompetensi pedagogik pada aspek
Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu
sangat baik.
Menurut Abdul Majid, bahwa secara umum proses pengembangan silabus
berbasis kompetensi terdiri atas tujuh langkah utama sebagaimana tercantum
dalam Buku Pedoman Umum Pengembangan Silabus yaitu : (1) penulisan
identitas mata pelajaran, (2) perumusan standar kompetensi, (3) penentuan
kompetensi dasar, (4) penentuan materi pokok dan uraiannya, (5) penentuan
pengalaman belajar, (6) penentuan alokasi waktu dan (7) penentuan sumber
bahan.
4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik
Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi pedagogik guru PAI
dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 11 Seram Barat ditinjau dari aspek
kegiatan pembelajaran yang mendidik maka guru PAI melakukan perencanaan
pembelajaran, guru jarang membuat rencana pembelajaran dan ketika membuat
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan cara mendownload dari internet.
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Pelaksanaan pembelajaran, guru kurang bervariasi dalam penggunaan metode,
dalam penggunaan media pembelajaran guru masih menyesuaikan dengan materi
yang akan disampaikannya atau kurang dalam penggunaan media pembelajaran.
Hasil observasi pada aspek kegiatan pembelajaran yang mendidik, guru PAI
belum terlalu memiliki kompetensi pedagogik pada aspek ini, hal ini dikarenakan
presentasi mencapai 54,55% atau cukup baik. Selain itu, pada aspek ini guru PAI
belum mampu menyekapi kesalahan yang dilakukan peserta didik, dalam proses
pembelajaran guru belum mengkaitkan dengan kehidupan keseharian peserta
didik, guru melakukan pembelajaran belum bervariasi, guru belum menggunakan
media pembelajaran, dan guru belum menggunakan alat bantu dalam proses
pembelajaran.
E. Mulyasa menegaskan bahwa pembelajaran pada hakikatnya adalah proses
interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan
perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut terdapat banyak faktor
yang mempengaruhi, baik dari faktor internal peserta didik maupun eksternal
yang datang dari lingkungan. Sehingga guru harus bisa memahami peserta didik
dengan baik untuk menciptakan indikator pelaksanaan pembelajaran yang
mendidik, dialogis dan menyenangkan.
5. Pengembangan potensi peserta didik
Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi pedagogik guru PAI
dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 11 Seram Barat ditinjau dari aspek
pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimiliki dilakukan dengan memberikan sejumlah latihan dalam bentuk
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pekerjaan rumah yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang sudah
diajarkan. Hal ini menegaskan bahwa untuk mengembangkan potensi yang
dimiliki peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain
melalui kegiatan ekstrakurikuler (ekskul), pengayaan dan remedial, serta
bimbingan dan konseling (BK). Hasil observasi pada aspek pengembangan
potensi peserta didik, guru PAI memiliki kompetensi pedagogik pada aspek ini,
hal ini karenakan presentase mencapai 85,71% atau sangat baik. Namun pada
aspek ini guru belum memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik
dan

mendorong untuk

memahami

serta

menggunakan

informasi

yang

disampaikan.
6. Komunikasi dengan peserta didik
Komunikasi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran
sangatlah penting, sebab tanpa komunikasi yang baik antara guru dan peserta
didik, maka yang terjadi adalah peserta didik menjadi pasif dalam pembelajaran.
Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi pedagogik guru PAI dalam
proses pembelajaran di SMP Negeri 11 Seram Barat ditinjau dari aspek
komunikasi dengan peserta didik, dimana setiap melakukan pembelajaran saya
selalu bertanya kepada peserta didik untuk mengetahui pemahaman dan menjaga
partisipasi peserta didik, memberikan perhatian dan meminta peserta didik untuk
bertanya. Saya juga menanggapi pertanyaan peserta didik dengan bahasa yang
mudah di pahami peserta didik sehingga terjadi komunikasi yang baik. Hasil
observasi pada aspek komunikasi dengan peserta didik, guru PAI memiliki
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kompetensi pedagogik pada aspek ini, hal ini karenakan presentase mencapai
83,33% atau sangat baik
7. Penilaian dan Evaluasi
Memanfaatkan

hasil

penilaian

dan

evaluasi

untuk

kepentingan

pembelajaran. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi pedagogik guru
PAI dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 11 Seram Barat ditinjau dari
aspek pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
dilakukan dengan cara mengidentifikasi perkembangan peserta didik melalui
kegiatan evaluasi pembelajaran dan menentukan beberapa tutor sebaya untuk
pengembangan materi ajar. Hasil observasi pada aspek penilaian dan evaluasi,
guru PAI memiliki kompetensi pedagogik pada aspek ini, hal ini karenakan
presentase mencapai 80% atau sangat baik.
Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari kualitas proses belajar mengajar
di kelas, yang secara langsung akan menunjukkan penguasaan manajemen
pembelajaran oleh guru sehingga menunjukkan pula hasil belajar yang dicapai
peserta didik. Hal ini penting, terutama dalam konteks profesionalisme guru. SMP
adalah sekolah kelanjutan dari SD dan merupakan satu paket dalam pendidikan
dasar sebagai pendidikan minimal yang wajib ditempuh oleh seluruh warga
negara Indonesia.
Proses belajar mengajar di SMP dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan
yang mencoba menolong para peserta didik untuk memperoleh, merubah dan atau
mengembangkan keterampilan, sikap, cita-cita, apresiasi, dan pengetahuan yang
dimilikinya. Peserta didik sekolah menengah dengan karakteristik khususnya
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memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus agar dapat memanfaatkan
waktu di sekolah dengan sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, untuk memperlancar proses belajar perlu diperhatikan
manajemen pembelajarannya, baik yang terdapat dalam diri guru, peserta didik
maupun yang ada di luar dirinya. Proses belajar mengajar merupakan inti dari
proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan
utama. Selain itu, proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang
mengandung serangkaian perbuatan dan guru atas dasar hubungan timbal balik
yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.
Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik
merupakan syarat utama bagi proses belajar mengajar. Interaksi dan peristiwa
belajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dan
peserta didik, tetapi berupa interaksi edukatif. Hal ini sesuai dengan pendapat
Hamalik menyatakan bahwa pelajaran akan bermakna bagi peserta didik jika guru
berusaha

menghubungkannya

dengan

pengalaman

masa

lampau,

atau

pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Adapun menurut
Usman yang menyatakan bahwa pemberian penjelasan merupakan salah satu
aspek yang amat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan peserta
didik di dalam kelas, dan biasanya guru lebih mendominasi pembicaraan dan
mempunyai pengaruh langsung, misalnya dalam memberikan fakta, ide, ataupun
pendapat.
Oleh karena itu, harus dibenahi keefektifannya agar tercapai hasil yang
optimal dari penjelasan dan pembicaraan tersebut sehingga bermakna bagi peserta
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didik. Deskripsi di atas menjelaskan bahwa suatu pembelajaran membutuhkan
interaksi langsung antara peserta didik dengan gurunya. Pengajaran yang
disampaikan guru hendaknya memiliki variasi metode yang dapat membangkitkan
semangat peserta didik dalam proses belajar mengajar berlangsung di kelas.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Kompetensi pedagogik guru kelas SMP Negeri 11 Seram Barat pada aspek
menguasai karakteristik peserta didik memiliki kualifikasi sangat baik,
aspek menguasai teori belajar dan prinsip‐prinsip pembelajaran yang
mendidik memiliki kualifikasi sangat baik, aspek pengembangan kurikulum
sangat baik, aspek kegiatan pembelajaran yang mendidik memiliki
kualifikasi cukup baik, aspek pengembangan potensi peserta didik memiliki
kualifikasi sangat baik, aspek komunikasi dengan peserta didik memiliki
kualifikasi sangat baik, dan aspek penilaian dan evaluasi memiliki
kualifikasi sangat baik.
2. Implikasi kompetensi pedagogik guru PAI yaitu ibu Wa Haria, S.Ag di SMP
Negeri 11 Seram Barat, guru menjelaskan materi yang akan disampaikan
dengan menyesuaikan kecerdasan dan karakteristik dari masing-masing
peserta didik. Guru memberikan kesempatan dan memastikan bahwa peserta
didik menguasai materi pembelajaran. Dalam pengembangan kurikulum
guru dapat menyusun silabus, RPP sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
Dalam proses kegiatan yang mendidik guru selalu memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan hal-hal yang belum
dipahami dari materi yang diajarkan, Mengembangkan potensi yang dimiliki
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peserta didik dengan cara, peserta didik ikut serta dalam pelaksanaan
pembelajaran dan mengikuti ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah.
Evaluasi hasil belajar, guru melaksanakan penilaian dalam pembelajaran di
akhir pelajaran dengan menanyakan materi yang telah disampaikan guru dan
guru memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik.

B. Saran
Dari penelitian ini terdapat saran yang dapat disampaikan yaitu:
1. Bagi peneliti: penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai
kompetensi pedagogik guru kelas dalam pelaksanaan pembelajaran di
SMP/MTs
2. Bagi guru: dapat memperbaiki dan meningkatkan kompetensi pedagogik
guru kelas dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas sehingga permasalahan
yang dihadapi oleh peserta didik maupun guru dapat teratasi dengan baik.
3. Bagi sekolah: hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik
bagi sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogik guru kelas
dalam pelaksanaan pembelajaran
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