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Abstrak  

Syafi’i,Imam.2022. Desain Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dan Profesionalisme Guru 

Pendidikan Agama Islam di Global Islamic School Sukorejo Gondang Legi Malang. 

Skripsi. Program Pendidikan Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam 

Malang. Pembimbing 1: Dr. M. Fahmi Hidayatullah, ,S.Pd., M.Pd.I Pembimbing 2: 

Bahroin Budiya, M.Pd.I 

 

Kata Kunci: Desain, Peningkatan, Kompetensi Pedagogik, Profesionalisme 

Penelitian ini di latar belakangi untuk mengetahui beberapa indiator tentang pedagogik 

dan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas utamanya mengajar yaitu pemahaman 

guru tentang strategi pembelajaran dan motivasi guru Pai dalam peningkatan kualitas diri.  

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mendeskripsikan bagaimana desain peningkatan 

kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru pai di global Islamic school dengan tiga fokus 

penelitian yaitu: Pertama Bagaiamana Desain Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dan 

Profesionalisme Guru Pai di Global Islamic School Gondang Legi? Kedua, Bagaiamana 

Pengorganisasian Program Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dan Profesionalisme Guru Pai 

di Global Islamic School Gondang Legi? Ketiga, Bagaiamana Evaluasi Program Peningkatan 

Kompetensi Pedagogik Dan Profesionalisme Guru Pai di Global Islamic School Gondang 

Legi? 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif diskriptif. Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

Kesimpulan pada penelitian ini menunjukan bahwa: yaitu : 1) untuk kompetensi 

pedagogik dan profesionalisme guru di Global Islamic School sudah cukup baik dan sesuai 

dengan anjuran pemerintah 2) untuk pengorganisasian peningkatan kompetensi pedagogik dan 

profesionalisme kepala sekolah memiliki peran yang cukup besar seperti MGMP 3) evaluasi 

peningkatan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru kepala sekolah membentuk tim 

kordinator evaluasi, tim di bentuk untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan guru 

 



 

 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang 

mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. 

Oleh sebab itu, hampir semua negara menempatkan variable pendidikan 

sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa 

dan negara. Begitu juga indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu 

yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat dari isi pembukuaan UUD 1945 

alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Tujuan pendidikan secara umum ditujukan untuk menghasilkan 

manusia seutuhnya, yaitu manusia yang sikap dan perilakunya senantiasa 

dijiwai oleh nilai-nilai pancasila. Pada hakikatnya, manusia merupakan 

makhluk yang tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu tujuan Pendidikan 

memiliki fungsi yang sangat penting, maka tujuan Pendidikan harus 

terumuskan dan di rumuskan secara mantap oleh semua pelaku yang terlibat 

dalam Pendidikan. Dengan adanya rumusan Pendidikan yang mantap di 

harapkan pelaksanaan Pendidikan berjalan sesuai dengan rumusan yang sudah 

ada (Gandhi HW., 2013:69). 

Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan umat manusia demi 

menunjang perannya di masa datang. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh 

suatu bangsa memiliki hubungan yang signifikan di kehidupan masa 

mendatang. Dengan demikian, pendidikan merupakan sarana terbaik untuk
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menciptakan suatu generasi bangsa yang berakal secara intelektual namun tetap 

memiliki akhlak sesuai ajaran Islam. Dalam usaha meningkatkan mutu 

pendidikan, aspek utama yang diperhatikan adalah kualitas guru. Maka dari itu 

kualitas guru harus lebih diprioritaskan guna mencapai mutu pendidikan. 

Kualifikasi pendidikan guru sesuai dengan prasyarat minimal yang ditentukan 

oleh syarat-syarat profesi guru. 

Menjadi guru bukanlah pekerjaan yang mudah, seperti yang di bayangkan 

oleh kebanyan orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikan 

materi saja sudah cukup, hal tersebut belum bisa dikategorikan sebagai guru yang 

memiliki pekerjaan guru professional, karena guru yang professional harus 

memiliki berbagai ketrampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaanya, 

mengaja kode etik guru, dan lain sebagainya.  

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang 

mutlak perlu dikuasai guru karena kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya (Eka Andriawati, 2013:3). Pencapaian tujuan belajar dalam proses 

belajar mengajar hasil nya dapat di ukur melalui kemampuan guru pai dalam 

mengajar kepada peserta didik. Berhasil tidaknya belajar peserta didik tergantung 

kepada kemampuan pendidik Ketika mengajar. 

Oleh karena itu kompetensi pedagogik guru profesional sangat mendorong 

perilaku belajar ke arah untuk melakukan perubahan Pendidikan yang lebih maju. 

Untuk memperoleh mutu pembelajaran yang di ingingkan yang mampu bersaing 

tentu saja pendidik harus mempu melakukan perubahan yang lebih inovatif dan 
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kreatif dalam menggunakan strategi pembelajaran yang menarik dengan sentuhan 

pedagogik. Kemampuan pedagogik pendidik perlu di tingkatkan dengan 

memantapkan kemampuan pedagogik (Nurfuaidi, 2012:76). 

Selanjutnya profesionalisme guru pai juga memegang peranan penting 

dalam pelaskanaan proses pembelajaran pai peserta didik di kelas. 

Profesionalisme guru merupakan kompetensi atau kemampuan yang 

berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas guru sebagai pendidik. 

Profesionalisme guru merupakan hal yang sangat penting yang harus di miliki 

oleh setiap guru, sebab profesionalisme berhubungan penting dengan kinerja guru 

ketika belajar mengajar berlangsung. Sementara itu guru professional pasti 

memiliki sifat yang terpuji dimana pendidik bersikap adil, percaya dan suka 

kepada siswa, sabar, memiliki wibawa di hadapan siswa, bersikap baik kepada 

siswa, benar- benar menguasai mata pelajaranya, suka mata pelajaran yang di 

ajarkanya, serta berpengetahuan luas (Nur dkk, 2002:31). 

Dalam kegiatan pembelajaran guru memiliki peranan penting dalam 

menentukan kualitas pembelalajaran. Guru memberikan pengetahuan, sikap, serta 

ketrampilan. Dengan kata lain, tugas guru yang paling utama terletak pada 

bidangnya yaitu bidang pengajaran. Karena pengajaran sendiri itu merupakan alat 

untuk mencapai tujuan Pendidikan. Oleh karena itu, guru di tuntut untuk dapat 

mengelola kelas, penggunanan metode mengajar, strategi mengajar, maupun 

sikap dan karakteristik guru dalam mengeola proses belajar mengajar yang 

efektif, mengembangkan bahan pengajaran dengan baik, meningkatkan 

kemampuan siswa dalam pembelajaran, serta menguasai tujuan Pendidikan untuk 

mendapatkan hasil belajar di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 
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Jika seluruh komponen yang mempengaruhi pendidikan dan pengajaran 

tersebut dipersiapkan dengan baik, maka mutu pendidikan dengan sendirinya 

akan meningkat. Namun dari seluruh komponen tersebut, gurulah merupakan 

komponen yang paling utama. Jika guru berkualitas baik, maka pendidikan akan 

berjalan dengan baik pula. Karena di tangan guru yang baik keterbatasan apapun 

yang mempengaruhi pendidikan dapat diatasi.Dari informasi yang di peneliti 

tentang kompetensi pedagogik guru PAI disana, dalam penguasaan isi materi 

pembelajaran guru PAI disana menguasi materi apa yang ingin di sampaikan 

dengan baik karena pemahaman Pendidikan Agama Islam yang mendalam 

sehingga dalam penguasaan materi cukup baik. Sedangkan untuk kompetensi 

keprofesionalisme an guru di Global Islamic School Gondang Legi guru 

menguasai kompetensi professional dengan baik ini dapat dilihat dari persiapan 

guru ketika guru akan mengajar, jadi guru menyiapkan materi yang akan diajarkan 

mulai dari rumah hingga disekolah guru Pai masih mempersiapkan materi yang 

akan diajarkan dikelas agar pembelajaran Pai berjalan lancar. Selain itu guru di 

Global Islamic School Gondang Legi didukung dengan evaluasi untuk 

meningkatkan kompetensi profesionalisme guru. 

Alasan peneliti memilih judul ini ada beberapa indokator tentang 

pedagogik dan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas utamanya 

mengajar yaitu pemahaman guru tentang strategi pembelajaran dan motivasi guru 

Pai dalam peningkatan kualitas diri. Keadaan diatas menuntut guru untuk 

menguasai komptensi pedagogik dan profesionalisme guru dengan baik, karena 

akan menentukan keberhasilan guru dalam proses pembelajaran Pai. Melihat 

penjelasan diatas, peneliti merasa tertatik untuk mengadakan penelitian di Global 

Islamic School Sukorejo Gondang Legi Malang. Adapun judul yang diambil 
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peneliti: “Desain Peningkatan Kompetensi pedagogik dan Profesionalisme 

Guru Pai Di Global Islamic School Sukorejo Gondang Legi Malang”. 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana desain peningkatan pedagogik dan profesionalisme guru PAI di Global 

IslamiC School? 

2. Bagaimana pengorganisasian program peningkatan kompetensi pedagogik dan 

profesionalisme guru PAI di Global Islamic School? 

3. Bagaimana evaluasi program peningkatan kompetensi pedagogik dan 

profesionalisme Guru PAI di Global Islamic School? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana desain peningkatan kompetensi pedagogik dan 

profesionalisme guru pai di global Islamic school. 

2. Untuk mengetahui pengorganisasian program peningkatan kompetensi pedagogik 

dan profesionalisme guru PAI di Global Islamic School. 

3. Untuk mengetahui evaluasi terhadap kompetensi pedagogik dan profesionalisme 

guru pai di global Islamic School. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada dunia Pendidikan 

baik secara teoritis maupun secara praktif, Manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Teoritis  

 Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan 

pedagogik dan profesionalisme guru Pai. 
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2. Praktis  

a. Secara praktis manfaat penelitian ini ialah untuk memberikan kontribusi 

dalam upaya untuk meningkatkan kualitias sekolah sehingga sekolah 

mampu mengoptimalkan proses pembelajaran dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru pai. 

b. Bagi Lembaga, manfaat penelitian ini ialah untuk memberikan sumbangan 

pemikiran dalam Pendidikan Agama Islam mengenai peningkatan 

kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru pai sehingga hasil 

pembelejaran sesuai dengan yang di inginkan. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang 

akan memperluas zona pemikiran dan wawasan ke ilmuan di bidang 

Pendidikan agama Islam khususnya terkait pedagogik dan 

profesionalisme guru pai. 

E. Definisi Oprasional 

Untuk memperjelas pemehaman pembaca menghindari dan mencegah salah 

penafsiran tentang judul skripsi yang peneliti buat, terlebih dahulu peneliti mendefinisikan 

beberapa istilah dalam judul skripsi sebagai berikut : 

1. Peningkatan  

Menurut Adi S, (2003:63) Secara umum, peningkatan itu upayah untuk 

menambah derajat, pangkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat 

di artikan sebuah penambahan dalam hal ketrampilan dan kemampuan agar menjadi 

baik. Selain itu, tingkatan juga suatu proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.  

2. Kompetensi pedagogik 

Menurut Syaiful Sagalah (2009 : 158-159) kompetensi pedagogik itu adalah 

kemampuan pendidik untuk menciptakan suasana dan pengalaman belajar yang 
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bervariasi dalam pengelolaan peserta didik di dalam pembelajaran untuk memenuhi 

standart kurikulum yang sudah di siapkan.  

3.  Professionalisme guru  

Menurut Walker (1990) mengatakan bahwa profesionalisme guru dapat di 

capai bila guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru, selalu mengembangan 

dirinya. Sedangkan menurut menurut Glathorm (1990) mengatakan bahwa dalam 

melihat profesionalisme guru, disamping di lihat Ketika sedang melaksanakan tugas 

sebagai guru, juga perlu mempertimbangkan aspek komitemen, tanggung jawab, serta 

kemandirian. 

4. Pendidikan Agama Islam  

Menurut Zakiyah Daradjat (2005) menjelaskan Pendidikan Agama Islam 

adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat 

memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan ajarannya yang 

pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. 

Dari pernyataan di atas bahwa Pendidikan Agama Islam sebagai suatu pelajaran yang 

mengupayakan agar bisa membina dan mengasuh peserta didik dalam memahami 

ajaran islam yang sesuai dengan pedoman dan menyeluruh, dengan adanya 

Pendidikan Agama Islam ini juga bisa menanamkan rasa keyakinannya kepada Allah 

SWT dan akhirnya bisa mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Global 

Islamic School, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Desain peningkatan pedagogik dan proesionalisme guru PAI di Global 

Islamic School yang diterapkan oleh pihak berwenang di Global Islamic 

School agar dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

profesionalisme guru adalah melalui pelatihan-pelatihan yang disusun 

secara terstruktur setiap waktunya. Desain peningkatan pedagogik dan 

profesionalisme guru PAI melalui metode pelatihan berjenjang yang 

diterapkan di Global Islamic School menghasilkan kompetensi pedagogik 

dan profesionalisme guru yang cukup baik. 

2. Pengorganisasian program peningkatan kompetensi pedagogik dan 

profesionalisme guru PAI di Global Islamic School tidak hanya 

diupayakan oleh pendidik namun juga terdapat peran dari kepala sekolah. 

Pengorganisasian program untuk meningkatkan kompetensi guru yang 

dilakukan oleh kepala sekolah terbagi menjadi tiga poin penting yakni 

melalui pelatihan internal, kegiatan MGMP, dan kegiatan UKG. adanya 

pelatihan yang terstruktur dan berjenjang secara tidak langsung 

meningkatkan kinerja guru secara signifikan.  

3. Evaluasi program peningkatan kompetensi pedagogik dan profesionalisme 

guru PAI di Global Islamic School yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dilakukan dengan langkah awal menyiapkan tim koordinator evaluasi. Tim 
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ini dibentuk untuk mengetahui kemampuan guru dalam proses mengajar. 

adanya tim evaluasi diharapkan agar lebih mengetahui kekurangan dan 

kelebihan yang telah dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. 

Evaluasi program peningkatan kompetensi guru difokuskan pada analisis 

kebutuhan, desain pelatihan, isi program pelatihan, sarana dan prasarana 

pelatihan dan pembiayaan. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil 

penelitian, maka peneliti bermaksud mengemukakan beberapa saran antara 

lain: 

1. Bagi Guru 

  Tercapainya kompetensi pedagogik dan profesionalisme 

merupakan hal yang sangat penting yang harus terus diupayakan oleh 

pendidik sehingga disarankan bagi guru untuk selalu mengikuti pelatihan 

maupun kegiatan-kegiatan seperti MGMP dan UKG agar dapat 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme seorang guru.  

2. Bagi Kepala Sekolah 

  Peran kepala sekolah yang amat penting menjadi ujung tombak 

dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme seorang 

guru sehingga disarankan kepada kepala sekolah untuk terus menjalankan 

tugasnya sebagai supervisi, edukator, manajer, administrator, inovator, dan 

motivator sehingga dapat menerapkan desain dan mengorganisasikan 

program peningkatan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru 

sesuai dengan peran yang dimiliki oleh kepala sekolah.  
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