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MOTTO

      

   

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat,

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

(Q.S Al-Mujadalah: 11)
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ABSTRAKSI

Adib Ubaidillah, Pengembangan Kompetensi Sosial Bagi Guru Pendidikan

Agama Islam Di Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman Yogyakarta. Fakultas

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis

tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam usahanya

mengembangkan kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam di Madrasah

Aliyah Negeri Pakem Sleman Yogyakarta, serta hasil yang dicapai dalam

peningkatan kompetensi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat

dipergunakan untuk menyempurnakan upaya yang ditempuh oleh kepala sekolah

dalam peningkatan kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam. .

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar

belakang Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman. Pengumpulan data dilakukan

dengan mengadakan pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis

data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Upaya yang dilakukan kepala sekolah

dalam mengembangkan kompetensi sosial guru di Madrasah Aliyah Negeri Pakem

Sleman menggunakan dua teknik, yaitu teknik individu dan teknik kelompok. (2)

Teknik individu, kunjungan kelas dan pertenmuan individu adalah untuk

meningkatkan kompetensi personal dan kompetensi profesional. (3) Teknik

kelompok: rapat guru, pertemuan orientasi guru baru serta mengikutsertakan

penataran dan seminar adalah untuk meningkatkan kompetensi sosial

kemasyarakatan dan kompetensi profesional. (4) Dengan peningkatan kompetensi

personal, kompetensi sosial kemasyarakatan serta kompetensi profesional, khususnya

guru pendidikan agama Islam menjadikan guru pendidikan agama islam lebih

bersemangat dan lebih memahami tugas serta kewajibannya masing-masing.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu kegiatan universal dalam kehidupan

masyarakat, di dunia ini terdapat masyarakat, maka di sana berlangsung

kegiatan belajar mengajar. Dalam masyarakat yang dinamis, pendidikan

memegang peran yang sangat menentukan dalam mempertahankan eksistensi

dan perkembangannya. Oleh karena itu pendidikan merupakan usaha

melestarikan dan mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala

aspek serta jenisnya kepada generasi penerus. Pendidikan adalah usaha sadar

dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia.1

Peningkatan kualitas pendidikan menjadi tanggung jawab bagi para

guru untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan pendidikan. Disamping itu

juga kepala sekolah mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam hal

meningkatkan mutu pendidikan. Karena kepala sekolah adalah pimpinan

dalam sebuah sekoalahan, kepala sekolah bertanggung jawab kepada

bawahannya (guru) untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal belajar

mengajar.

Pendidikan sangatlah penting karena akan menentukan arah atau

menjadi acuan bagi komponen pendidikan, pendidikan juga berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan

1 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta:
Reineka Cipta, 2002), hal 22.
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bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.2

Berdasarkan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1

yang sudah di Amandemen adalah bahwa:

“Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.”3

Maka jelas bahwa pembangunan dibidang pendidikan harus

mendapat perhatian yang sangat besar. Berdasarkan Undang-Undang Dasar

1945 dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, tuntutan

perkembangan pendidikan akan lebih kuat dan menjadi tanggung jawab bagi

lembaga pendidikan formal maupun non formal. Oleh karena itu kepala

sekolah sebagai ujung pimpinan bertanggungjawab kepada mutu pendidikan,

selain itu juga dewan guru mempunyai partisipasi yang sangat besar dalam

meningkatkan kompetensi guru yang dianjurkan oleh kepala sekolah, dalam

hal ini siswa sebagi subyek, maka siswa harus bisa ikut berpartisipasi untuk

mewujudkan tujuan pendidikan.

Pendidikan akan berhasil apabila hasilnya mampu membawa

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan nilai dan sikap dalam

diri anak. Pendidikan agama merupakan suatu usaha mengubah tingkah laku

yang diharapkan meliputi tiga aspek yaitu: Pertama, aspek kognitif meliputi

perubahan dalam segi penguasaan ilmu pengetahuan dan perkembangan

2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 (tentang Sistem Pendidikan
Nasional), (Bandung: Cipta Umbara, 2003) hlm 7.

3 Undang-Undang Dasar dan Amandemennya, (Surakarta: Al-Hikmah, 2002) hlm 91.
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ketrampilan yang diperlukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut.

Kedua, yaitu aspek afektif meliputi perubahan-perubahan segi mental,

perasaan dan kesadaran. Ketiga, yaitu aspek psikomotorik meliputi perubahan-

perubahan dalam segi tindak bentuk psikomotorik. Semua komponen dalam

pendidikan mempunyai pengaruh untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah

satu komponen pendidikan yang sangat berperan dalam pendidikan adalah

guru.4

Guru merupakan komponen yang utama dalam meningkatkan mutu

pendidikan. Guru mempunyai tanggung jawab yang utama, karena langsung

berinteraksi dengan peserta didik dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Tugas guru adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan ketrampilan, juga

mengantarkan anak didiknya menjadi manusia yang mandiri, cerdas dan

berilmu pengetahuan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, sesuai

dengan bakat dan kemampuannya. Profesi guru adalah pekerjaan yang sangat

mulia, terhormat dan tinggi derajatnya. Keutamaan seorang guru seperti hadist

Nabi Saw yang menjelaskan keutamaan seorang guru,

)رواه البخارى(ُهَمّلَع َوَنَاْرُق الَْْملََّع َتْن َمْم ُكُرْیَخ

Artinya:

“Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari al-Qur’an dan

mengajarkannya” (HR. Bukhori).5

4 Zakiah Darajat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,
1995), hal 197

5 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al Bhukhori, Shohih
Bhukhori Juz 6, ( Bairut: Darul Fikr, 1981), hal 108.
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Guru dalam proses belajar mengajar selain harus mempunyai

kompetensi, juga mempunyai sifat suri tauladan bagi anak didiknya. Apalagi

bagi guru pendidikan agama Islam, beban yang akan di tanggungnya tidaklah

ringan karena disamping dituntut untuk memiliki kepribadian, guru

pendidikan agama Islam harus mempunyai kepribadian yang sesuai dengan

ajaran agama Islam. 6 Selain itu juga harus membangun hubungan yang

harmonis dengan siswa, orang tua siswa, sesama guru, karyawan dan

masyarakat lingkungan sekolah. Dalam proses belajar mengajar tanpa ada

hubungan yang harmonis antara siswa, orang tua siswa, sesama guru,

karyawan dan masyarakat lingkungan sekolah, maka guru dalam mentransfer

ilmu terhadap siswa tidak bisa maksimal bahkan tidak mengena sama sekali.

Manusia adalah mahluk sosial, yaitu manusia sebagai individu

perseorangan, juga sebagai warga masyarakat (mahluk sosial). Manusia

sebelum dilahirkan, pada waktu dilahirkan senantiasa hidup di dalam

masyarakat (sebagai warga masyarakat). Ia tidak dapat merealisasikan

potensinya hanya dengan dirinya sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan

manusia lainnya dalam masyarakat.7

Guru adalah warga masyarakat yang hidup di lingkungan

masyarakat. Seorang guru harus bisa menjadi teladan anak didiknya, baik

tingkah lakunya, ucapannya, kebersihan hati, pergaulan, maupun ketaatan

kepada Allah Swt. Tugas seorang guru (ustadz) bukanlah sekedar pengajar di

depan kelas tetapi dituntut untuk menjadikan dirinya sebagai wujud nyata dari

6 Zakiyah Darajat, dkk, Metodik, hal 98.
7 Kaelan, Filsafat Pancasila, (Yogyakarta: Paradgma, 1993), hal 107.
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apa yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keberhasilan

Rasulullah dalam mendidik umatnya adalah karena diri Rasul sendiri dijadikan

teladan (uswatun hasanah) seperti apa yang diajarkannya. Allah Swt

berfirman,

              

    

Yang artinya:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri taualadan yang baik

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharapakan (rahamat) Allah dan

(keadatangan) hari kiamat dan dia banyak inagat kepada Allah” (Qs. Al-

Ahzab, 21)8

Di dalam buku karangan M. Budiyanto (Profil Ustadz Ideal), di

tegasakan bahwasanya fitrah anak didik adalah suka meniru apa yang suka

dilihatnya, seperti yang di tegaskan oleh Anwar Jundi (1975;168) :

ِحْصالنَّ ِبَنذْو ُخأا َیمَّ ِمُرَثْك َاا ِةا َكَحُماْل َوِدْیِلْقالتَّ ِبَنْوذاُخ َیا ُلَفْطَ ألْا َف

ادَشْرِالْاَو

Yang artinya:

”Anak-anak itu lebih banyak meniru (pelajaran) dengan cara meniru dan

mencontoh daripada dengan cara nasehat dan petunjuk’9.

8 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya, (Semarang Thoha putra, 1989),
hal 666.

9 Anwar Jundi di kutip dari bukunya M. Budiyanto, Profil Ustazd Ideal (Etika Guru
dalam Pendidikan islam), LPTQ Nasional, (Yogyakarta,2003), hal 35-37.
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Guru sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan dalam

mewujudkan tujuan pendidikan Islam yaitu terbentuknya kepribadaian muslim

atau lebih lengkapnya untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan diri

pribadi manusia muslim secara menyeluruh melalui latihan kejiwaan, akal

pikiran kecerdasan, perasaan dan panca indera, sehingga memiliki kepribadian

yang utama.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis mengambil rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengembangan kompetensi sosial yang

dilakukan guru pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri

Pakem Sleman Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas penulis memaparkan dari tujuan

penelitian yang penulis lakukan antara lain:

1. Untuk mengetahui kompetensi sosial yang dilakukan oleh guru pendidikan

agama Islam dalam mengembangkan kompetensi sosial bagi guru

pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman

Yogyakarta.
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2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pengembangan apa saja yang dilakukan

oleh guru dalam mengembangkan kompetensi sosial bagi guru pendidikan

agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman Yogyakarta.

D. Keguanaan Penelitian

Penelitihan yang penulis lakukan ini diharapkan bisa berguna dan

bermanfaat bagi antara lain:

1. Bagi guru Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman, khususnya bagi guru

mata pelajaran pendidikan agama Islam dan semua guru pada umumnya,

agar dalam mengembangkan kompetensi sosial bisa maksimal sesuai

dengan yang direncanakan.

2. Kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman, sebagai masukan

kepada kepala Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman, sejauh mana

pengembangan kompentensi sosial bagi guru pendidikan agama Islam di

Madrasah Aliyah Negeri Pakem SlemanYogyakarta. Sebagi evaluasi

kepala sekolah sejauh mana upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam

mengembangkan kompetensi sosial di madrasah.

3. Bagi siswa Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman supaya lebih

meningkat belajarnya dan bisa menerapkan ilmunya di lingkungannya.

4. Bagi penulis sebagai bekal pengetahuan dan pengalaman untuk menjalani

tugas dan pekerjaan yang akan datang khususnya dalam hal belajar-

mengajar.
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E. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang mendorong penulis mengangkat judul skripsi ini

karena ada beberapa alasan yang menguatkan penulis untuk mengangkat judul

Pengembangan Kompetensi Sosial Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Di

Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman Yogyakarta antara lain:

1. Pentingnya kompetensi sosial bagi seorang guru, karena seorang guru

harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif,

menyenangkan, dan mampu mengola kelasnya sehingga dapat

memperoleh hasil yang maksimal.

2. Karena sering kali diabaikan kompetensi sosial bagi guru, dalam arti

kurangnya perhatian guru kepada siswa dalam mengajar sehingga kegiatan

belajar mengajar tidak dapat maksimal semata-mata hanya sebagai

formalitas.

3. Pentingnya kompetensi sosial guru, supaya hubungan guru dengan siswa,

sekolah dengan masyarakat lingkungan sekolah dan orang tua siswa bisa

terjalin hubungan yang harmonis dan saling mendukung.

4. Karena di desa harjobinangun Kecamatan Pakem, makin maju dan

diminatinya sekolahan-sekolahan yang umum dan sekolahan yang

dibawah naungan non muslim.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan kepustakaan yang penulis lakukan, telaah

pendidikan sekolah kaitannya dengan “Pengembangan Kompetensi Sosial
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Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah Negeri Pakem

Sleman Yogyakarta ” belum ada yang mengkajinya secara detail, akan tetapi

sebelumnya sudah ada beberapa sekripsi yanag senada dengan penelitian

tersebut, antara lain:

Feri Cahyaningsih “Pelaksanaan kegiatan hubungan sekolah

dengan masyarakat di sekolah dasar seranting dinas pendidikan dan

pengajaran Kecamatan Pakem” di dalam skripsi ini penulis menjelaskan

tentang administrasi sekolah dan hubungan dengan masyarakat sekitar

sekolah.10

Muthofa Ahmadal Husaini “Hubungan Pengajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) Dengan kesalehan Sosial Siswa pada SMUN 3 Yogyakarta

(2003)”, skripsi ini menjelaskan tentang pendidikan sekarang dituntut untuk

mampu melahirkan manusia cerdas secara ilmu pengetahuan tetapi juga

memiliki sikap yang afektif dan psikomotorik yang sesuai.11

Shofiatun “ Bentuk Kerjasama Sekolah dan Orang Tua Murid

dalam Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SDIT Luqman Al Hakim

Yogyakarta” disini penulis menjelaskan tentang, bagaimana bentuk kerjasama

orang tua murid dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di SDIT Luqman

10 Feri Cahyaningsih, Pelaksanaan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakt di
sekolahan dasar seranting dinas pendidikan dan penagajaran Kecamatan Pakem, (Yogyakarta:
Perpustakaan UNY Yogyakarta)

11 Musthofa Ahmadal Khusaini, Hubungan Pengajaran Pendidikan Agama Islam dengan
Sosial Siswa pada SMUN 3 Yogyakarta, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2003)
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Al Hakim dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

tersebut.12

Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih menekankan pada berbagai

pengembangan kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam yang

dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan

kompetensi sosial, khususnya di Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman

Yogyakarta. Adapun buku-buku yang penulis jadikan referensi dalam

pengembangan penulisan skripsi ini antara lain:

Dalam bukunya Dr. E. Mulyasa, M. Pd. Yang berjudul “Menjadi

Guru Profesional”, yang menjelaskan tentang bagaimana menjadi seorang

guru yang profesional yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Dalam bukunya Dr. E. Mulyasa, M. Pd. Yang berjudul “ Standar

Kompetensi Dan Sertifikasi Guru”, bukunya menjelaskan tentang standar

kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dan menjelaskan satu- persatu

komptensi-kompetensinya.

Dalam bukunya Dr. E. Mulyasa, M. Pd. Yang berjudul “Menjadi

Guru Profesional (Menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan)”,

bukunya menjelaskan tentang peran seorang guru di hadapa siswa dan hal-hal

yang harus dilakukan seorang guru supaya dalam metranver ilmu bisa sampai

kepada anak sesuai dengan yang diharapkan.

12 Shofiatun, Bentuk Kerjasama Sekolah dan Orang Tua Murid dalam Pelaksanaan
Pendidikan Agama Islam di SDIT Luqman Al Hakim Yogyakarta, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002)

© 2008 E-Doc Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



11

Karya, Muh. Uzer Usman, “Menjadi Guru Profesional”.

Menjelaskan bahwa peranan guru sangat penting dalam proses belajar

mengajar. Karena belajar merupakan inti dari proses pendidikan secara

keseluruhan, karena guru merupakan pemegang utama dalam sebuah proses

pendidikan.

Selain buku-buku di atas penulis juga melengkapi penulisan skripsi

ini dengan referensi-referensi lain, baik berupa buku-buku, majalah, jurnal,

dan sebagainya yang terkait dengan tema penelitian ini, dengan demikian

penulisan skripsi ini akan lebih terarah dan sesuai dengan tema yang penulis

angkat.

G. Kerangka Teoritik

1. Pengembangan Kompetensi Sosial

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan ketrampilan, dan

prilaku yang harus dimiliki, dihayati dan di kuasai oleh guru atau dosen

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 13 Dalam konteks ini perlu

dipahami dua definisi penting mengenai sebuah kompetensi yang harus

dimiliki guru, yaitu: (1) kompetensi guru adalah himpunan pengetahuan,

kemampuan dan keyakinan yang dimiliki seorang guru dan ditampilkan

13 Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen,
(Bandung: Citra Umbara, 2006) hal 7-8.
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dalam situasi mengajar.14 (2) kompetensi mengajar adalah tingkah laku

pengajar yang dapat diamati.15

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan,
nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak,
kompetensi adalah: “ is a knowledge, skills, and abilities or capabilities
that a person achieves, which became part of his or her being to the exent
he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and
psychomotor behaviors”. Dalam hal ini kompetensi dapat diartikan
sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dikusai oleh
seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat
melakukan prilaku-prilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan
sebaik-baiknya16 . Sejalan dengan itu, Finch & Crunkilton mengartikan
kompetensi sebagai pengusaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap,
dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.17

Adapun kompetensi guru (teacher Competeny) the ability of a
teacher to responsibily perform has or her duties appropriately.
Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam
melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.
Dengan gambaran pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam
melaksanakan profesi keguruannya selanjutnya beralih pada istilah
“professional” yang berarti “ a vacation an which profesinal knowledge
of some department a learning science is used in its applications to the of
other or in the practice of an art found it. Dari pengertian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan
beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian
diaplikasikan bagi kepentingan umum. Atas dasar pengertian ini, ternyata
pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu
profesi memerlukan kemampuan dan kaehlian khusus dalam
melaksanakan profesinya.18

14 Anderson, dalam Jacob, (1989, dalam Jacob, 2002), hal 2, di kutip dari bukunya E.
Mulyasa , Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT Rosdakarya) hal 39

15 Cruickshank, dalam Jacob (1985, dalam Jacob, 2002), hal 2. di kutip dari bukunya E.
Mulyasa , Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung:: PT Rosdakarya) hal 41-42

16 Mc Ashan (1981: 45) di kutip dari bukunya E. Mulyasa , Menjadi Guru Profesional,
(Bandung: PT Rosdakarya) hal 58-59.

17 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2006), hal 37-38.

18 Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),
hal 14-15.
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Guru sebagai jabatan profesional memerlukan keahlian khusus

karena sebagi suatu profesi, guru harus memiliki syarat professional.

Adapun syarat-syarat tersebut meliputi fisik, psikis, mental, moral dan

intelektual. Untuk lebih jelasnya Oemar Hamalik mengemukakan sebagai

berikut:

a. Persyaratan fisik, yaitu kesehatan jasmani yang artinya seorang guru
harus berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit menular yang
membahayakan.

b. Persyaratan psikis, yaitu sehat rohani yang artinya tidak mengalami
gangguan jiwa ataupun kelainan.

c. Persyaratan mental, yaitu memiliki sikap mental yang baik terhadap
profesi kependidikan, mencintai dan mengabdi serta memiliki
dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatannya.

d. Persyaratan moral, yaitu memiliki budi pekerti yang luhur dan
memiliki sikap susila yang tinggi.

e. Persyaratan intelektual, yaitu memiliki pengetahuan dan ketrampilan
yang tinggi yang diperoleh dari lembaga pendidikan tenaga
kependidikan, yang memberi bekal guna menunaikan tugas dan
kewajibannya sebagai pendidik.19

Selain syarat-syarat tersebut ada syarat-syarat yang lebih khusus

untuk bisa diangkat menjadi seorang guru pendidikan agama Islam di

sekolah umum. Departemen Agama mensyaratkan seorang guru agama

harus memiliki, pribadi mukmin, muslim dan muhsin, taat menjalankan

agama, memiliki jiwa pendidik dan rasa kasih sayang terhadap anak

didiknya dan ikhlas jiwanya, mengetahui dasar-dasar ilmu pengetahuan

tentang keguruan, terutama didaktik metodik, mengusai ilmu agama dan

tidak cacat jasmani dan rohani.

19 Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar
Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarta, 1994), hal 9.
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Sedangkan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh

seorang guru pendidikan agama Islam, adalah kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional.20

Guru dalam komponen pendidikan adalah merupakan orang dewasa yang

bertanggung jawab memberikan pertolongan pada anak didik dalam

perkembangan jasmani dan rohaninya. Oleh karena itu guru harus

mempunyai kompetensi yang sesuai dengan Undang-Undang Guru dan

Dosen.

Dalam hal pengembangan kompetensi sosial guru pendidikan

agama Islam di sekolahan, maka seorang kepala sekolah berperan sangat

besar karena kepala sekolah merupakan pimpinan dalam suatu sekolahan.

Dalam hal ini kepala sekolah berperan sebagai administrator dan juga

sebagai supervisor.

Sebagai administrator kepala sekolah harus bisa melaksanakan

pengelolaan kepegawaian secara baik. Pengeloaan kepegawaian yang

dalam ilmu administrasi biasa disebut manajemen merupakan tugas dan

tanggung jawab kepala sekolah yang sangat penting karena manajemen

merupakan inti keseluruhan kegiatan administrasi. Pengelolaan

kepegawaian yang menjadi tugas dan tanggung jawab kepala sekolah

meliputi penerimaan, penempatan, dan pemberian tugas guru dan pegawai

sekolah, usaha dan peningkatan kesejahteraan guru-guru dan pegawai

20 E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan),(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2006), hal 190-192.
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sekolah, baik bersifat materiil, jasmani, rohani dan peningkatan mutu

profesional serta pengembangan karier mereka.

Kepala sekolah juga sebagai supervisor yang maksudnya adalah

membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah dalam

menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Disamping

itu kepala sekolah juga berusaha meningkatkan mutu dan pengetahuan

guru-guru dan pegawai sekolah, antara lain mengadakan diskusi-diskusi

kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah dan mengirim para guru

untuk mengikuti penataran-penataran, seminar, sesuai dengan bidangnya

masing-masing.21

Guru pendidikan agama Islam harus mempunyai inisiatif yang

tinggi dalam proses belajar mengajar, supaya upaya kepala sekolah dalam

meningkatkan mutu pendidikan tidak sia-sia. Karena dalam hal ini kepala

sekolah hanya sebagai pendukung, tanpa adanya kesadaran dan usaha dari

para guru untuk meningkatkan kompetensi sosial tidak akan berhasil. Dari

usaha para guru dalam meningkatkan kompetensi sosial di harapkan

hubungan antara guru dan siswa bisa terjalin dengan harmonis dan

kekeluargaan, agar guru dalam mentransfer ilmu kepada siswa bisa

diterima dan sesuai dengan tujuan pendidikan.

2. Kompetensi Sosial

21 Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remadja Karya,
1987), hal 125-132
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Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru

sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara

efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang

tua/wali peserta didik dan masyarakat sekita.22 Untuk menjalin hubungan

yang akrab dengan peserta didik seorang guru harus memungkinkan

memberikan perhatian dengan masing-masing peserta didik.seorang guru

harus dapat memposisikan dirinya sebagai orang tua yang penuh kasih

sayang pada peserta didiknya, teman, tempat mengadu dan mengutarakan

perasaan bagi para peserta didik, fasilator yang selalu siap memberikan

kemudahan, melayani peserta didik sesuai dengan minat, kemampuan dan

bakatnya, pemberi sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat

mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak dan memberi

saran pemecahannya, memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung

jawab kepada peserta didik, membiasakan peserta didik untuk saling

bersilaturrahmi dengan orang lain dan mengembangkan kreativitas peserta

didik. Profesi guru itu tidak lepas dari tanggung jawab, selain itu guru

harus memiliki kepedulian kepada lingkungan, siswa, terhadap sekolah

dan segala sesuatunya. Seorang guru harus sabar dan ikhlas dalam

menjalankan profesinya.

Sebagai dasar yang paling utama untuk menjadi seorang guru

menurut Waterink ada faktor khusus yaitu rouping “panggilan hati nurani”

faktor ini yang menyebabkan seorang guru akan menjadi senang, dan siap

22 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya 2007) hal 173

© 2008 E-Doc Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



17

mental karena merasa hati nuraninya terpanggil untuk menjadi seorang

pendidik, maka ia harus mencintai anak didiknya dan mempunyai rasa

tanggung jawab secara penuh dan sadar mengenai tugasnya.23

Menurut E. Mulyasa kriteria jabatan mencakup fisik, kepribadian,

keilmuan dan ketrampilan sebagai berikut:

a. Kemampuan dasar (kepribadian) beriman dan bertakwa, berwawasan
pancasila, mandiri, penuh tanggung jawab, berwibawa, disiplin,
berdedikasi, bersosialisasi dengan masyarakat, mencintai peserta didik
dan peduli dengan pendidikannya.

b. Kemampuan umum (kemampuan mengajar), mengusai ilmu
pendidikan dan keguruan, mengusai kurikulum, menguasai metode
umum, mengusai pengelolaan kelas, mampu melaksanakan monitoring
dan evaluasai peserta didik.

c. Kemampuan khusus, ketrampilan bertanya, memberi penguatan,
mengadakan variasai, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran,
membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar
kelompok kecil dan perorangan.24

H. Metode Penelitian

1. Metode Penentuan Subyek

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menurut Bodgan dan

Taylor yaitu prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar belakang

dan individu tersebut secara holistic (Utuh). 25

Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu

menguraikan secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan

23 Sadirman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2001), hal 139.

24 E. Mulyasa Menjadi Guru, hal 190-192.
25 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),

hal 3-4.
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pembahasan.26 Dalam arti penelitian ini mencoba mendeskripsikan tentang

bagaimana Pengembangan Kompetensi Sosial Bagi Guru Pendidikan

Agama Islam Di Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman Yogyakarta

dalam proses pembelajaran.

Subyek dalam penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam,

kepala sekolah dan masyarakat di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri

Pakem SlemanYogyakarta. Bagaimana seorang guru pendidikan agama

Islam di MAN Pakem menerapkan kompetensi sosial, baik di lingkungan

sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Adapun jumlah

guru PAI di MAN Pakem ada 4 guru, yang 2 guru rumahnya dekat dengan

sekolahan yang 2 guru jauh dari sekolahan.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode observasi sebagai metode ilmiah, observasi bisa

diartikan sebagai pengamatan dengan sistematik fenomena-fenomena

yang diselidiki. 27 observasi menurut Winarno Surakhmad, tehnik

observasi ada dua macam:

1. Teknik observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana
penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat)
terhadap gejala-gejala suyek yang diselidiki, baik pengamatan itu
dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

2. Teknik observasi tak langsung yaitu teknik pengumpulan data
dimana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala
subyek yang diselidiki dengan perantaraan alat, baik alat yang

26 Nana Sujana dan Ibrahim, Penelitian dan penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru,
1989), hal 197.

27 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: FIP UGM, 1983), hal 136.
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sudah ada (yang semula tidak dibuat untuk keperluan tersebut),
maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan khusus itu.28

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode obsevasi

secara langsung. Adapun penulis menggunakan metode ini adalah

untuk mengamati kegiatan guru Pendidikan agama Islam dalam

melaksanakan pengembangan kompetensi sosial bagi guru pendidikan

agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman Yogyakarta,

dan data tentang letak geografis, sejarah berdirinya, visi dan misi,

stuktur organisasi, keadaan guru, siswa dan karyawan, sarana dan

prasarana dan untuk memperoleh gambaran umum lokasi penelitian.

Selain itu juga, penulis menggunakan metode ini untuk pelengkap dari

data-data yang diperoleh melalui interview.

b. Metode Interview

Interview adalah pecakapan dengan maksud tertentu, diadakan

oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) memberi jawaban atas

pertanyaan itu. 29

Metode interview ini penulis gunakan untuk mengadakan

wawancara langsung secara lisan dengan guru bidang studi pendidikan

agama Islam dan kepala sekolah. Adapun wawancara yang dilakukan

adalah wawancara pembicaraan informal, artinya pertanyaan itu

bergantung pada pewawancara itu sendiri, bergantung pada spontanitas

28 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Tehnik (edisi
Kedelapan), (Bandung: Tarsito, m1998) hal 162.

29 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian, hal 186.
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dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan antara

pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa wajar,

sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti biasa dalam

kehidupan sehari-hari. Wawancara ini dilakukan secara perseorangan

saling bertatap muka (face to face). Metode ini penulis gunakan untuk

tujuan memperkuat atau memperjelas data tertulis, yaitu data tentang

pengembangan kompetensi sosial bagi guru pendidikan agama Islam di

Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman Yogyakarta, gambaran umum

sekolah, letak geografis sekolah, visi dan misi sekolah dan hal-hal

yang masih berkaitan dengan skripsi yang kami tulis.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penelitian dengan meneliti

dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansinya dengan tujuan

penelitian.30 Menurut Guba dan Lincoln dokumen adalah setiap bahan

tulisan ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena

adanya permintaan seseorang peyelidik. Sedangkan record adalah

setiap peryataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga

untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting31.

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data

dokumen sekolah melalui tokoh-tokoh pendiri dan kepala sekolah

tentang sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman

Yogyakarta, struktur organisasi, keadaan peserta didik, guru dan

30 Tajab, Ilmu Jiwa Pendidikan, (Surakarta: Karya Abdi Tama, 1994), hal 5.
31 Guba dan Lincoln (1981:228) kutipan dari bukunya Lexy J Meleong, Metode

Penelitian Kualitatif,(PT Remaja Rosda Karya, 2006) hal 216-217.
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karyawan Madrasah Aliyah Negeri Pakem Cangkringan Yogyakarta

sebagai tempat atau lokasi penelitian.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data disebut juga metode pengolahan data yang

mengandung pengertian proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

tema kerja seperti yang disarankan oleh data.32 Dari pengertian tersebut

akhirnya dapat ditemukan langlah-langkah analisis data sebagi berikut:

a. Menelaah seluruh data yang berhasil dikumpulkan yaitu dari hasil
observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat
abtraksi (membuat rangkuman tentang inti dari data yang berhasil
dikumpulkan)

c. Menyusun data dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan.
d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data

kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang

meliputi tiga komponen yaitu pengumpulan data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan.33

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode

triangulasi data dengan menggunakan sumber ganda dan metode ganda.

Menurut Patton dengan cara:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

32 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal 103.
33 Miles, Mattew B dan Huberman. A. Michael, Analisis Data Kualitatuf, terj. Tjtjep

Rohendi Rosidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), hal 16-19.
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b. Membandingkan apa yang dikatakan di hadapan umu dengan apa
yang dikatakan secara pribadi.

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

d. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang
berlaku.34

Adapun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua cara

yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Dalam

penelitian ini juga, penulis menggunakan strategi yang kedua yaitu

pengecekan derajat-derajat kepercayaan dari beberapa sumber data (kepala

sekolah, guru bidang studi pendidikan agama Islam, bagian kesiswaan dan

pengajaran dan siswa), yaitu dengan metode wawancara karena hal

tersebut dirasa cukup sederhana dan tidak memakan waktu yang lama.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun sedemikian rupa,

sehingga nantinya akan menjadi beberapa bagian yang mempunyai kaitan dan

saling melengkapi.untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka

penulis membagi pembahasan dalam empat bab yaitu:

Bagian muka atau depan adalah yang terorganisir formal yang terdiri

dari: halaman judul, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan,

halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar

tabel.

34 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian, hal 330-332.
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BAB I berisi tentang: Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang

masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II berisi tentang: Gambaran umum Madrasah Aliyah Negeri Pakem

Sleman Yogyakarta yang meliputi: Letak geografis, sejarah berdirinya,

struktur organisasi, keadaan guru, pegawai dan siswa, sarana dan prasarana.

BAB III berisi tentang: Pembahasan Pengembangan Kompetensi Sosial Bagi

Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman

Yogyakarta, yang meliputi: pengembangan kompetensi sosial guru pendidikan

agama Islam, bentuk-bentuk pengembangan kompetensi sosial guru dan

hambatan yang di hadapi guru pendidikan agama Islam dalam

mengembangkan kompetensi sosial dalam proses belajar mengajar.

BAB IV berisi tentang: Penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan

kata penutup.
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BAB IV

PENBUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis

lakukan tentang Pengembangan Kompetensi Sosial Bagi guru Pendidikan

Agama Islam Di Madrasah Aliyah Negeri Pakem Sleman Yogyakarta, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan pengembangan kompetensi sosial kemasyarakatan, semua para

guru khususnya guru bidang pendidikan agama Islam menjadikan guru

lebih bersemangat dan lebih memahami tugas serta kewajibannya masing-

masing. Bentuk-bentuk pengembangan kompetensi sosial kemasyarakatan

yang dilakukan di MAN Pakem yang berhubungan dengan lingkungan

MAN Pakem adalah: (1) Adanya kerjasama dengan desa lingkungan

sekolah, bentuk kerjasama dengan dengan lingkungan antara lain: khotib

setiap hari jum’at, pembagian zakat fitrah, pembagian daging kurban dan

baksos (bakti sosial). (2) Diterimanya asrama MAN Pakem Sleman

Yogyakarta ditengah-tengah lingkungan masyarakat.

Bentuk-bentuk pengembangan kompetensi sosial yang dilakukan di MAN

Pakem yang berhubungan dengan sekolahan (proses belajar mengajar)

adalah dengan dua teknik, yaitu teknik individu dan teknik kelompok. (1)

Teknik individu adalah kunjungan kelas dan pertemuan individu. (2)

Tenik kelompok meliputi antara lain: rapat guru, pertemuan orientasi guru
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baru dan mengikutsertakan para guru dalam penataran dan seminar tentang

pendidikan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dengan segala kerendahan hati

penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepala sekolah hendaknya bisa menjalin kerjasama yang baik dengan staf

guru dan juga hendaknya mengalokasikan dana khusus untuk

meningkatkan kompetensi guru agar pengiriman guru untuk mengikuti

penataran, seminar, lokakarya tidak hanya menunggu edaran dari Depag.

Melainkan dari pihak sekolah ada inisiatif sendiri untuk mengirim guru

untuk mengikuti seminar dan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan

kompetensi guru baik di daerah sendiri maupun daerah lain.

2. Hendaknya kerjasama antar guru lebih ditingkatkan lagi, baik kerjasama

antar guru dalam sekolah maupun kerjasama antar sekolah.

3. Kepada guru pendidikan agama Islam hendaknya mempunyai inisiatif

sendiri untuk selalu meningkatkan hubungan sosial dengan lingkunan

sekolah dan masyarakat sekitar guna mencapai keprofesionalan dalam

melaksanakan tugas-tugasnya.
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C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufiq,

serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan

skripsi ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi para pembaca semua dan

bagi diri penulis sendiri khususnya, serta berguna bagi nusa, bangsa dan

agama. Demikian pula semoga dengan skripsi ini bisa menjadi sumbang saran

bagi MAN Pakem Sleman demi suksesnya pelaksanaan proses belajar

mengajar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah telah berusaha untuk

mencurahkan segenap tenaga dan pikiran sebatas kemampuan. Namun penulis

sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan-kekurangan

dan kekeliruan, serta kelemahan-kelemahan. Untuk itu kritik dan saran yang

sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan dari para pembaca semua.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan memohon

petunjuk kebenaran serta ampunan dari segala kesalahan dan kekeliruan.

Amin….
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