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MOTO 

ِٰدلُۡهم  جى نىةِِۖ وى ةِ ٱۡۡلىسى وِۡعظى ةِ وىٱلۡمى ب ِكى بِٱۡۡلِۡكمى بِيِل رى ٰ سى ٱۡدُع إَِلى
بَّكى  ُنُۚ إِنَّ رى ۡحسى

ى
بِيلِهِۦ وىُهوى  بِٱلَِِّت ِِهى أ ن سى لَّ عى ۡعلىُم بِمىن ضى

ى
ُهوى أ

ۡعلىُم بِٱلُۡمۡهتىِدينى  
ى
 ١٢٥أ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. (QS. An Nahl: 125).
1
 

  

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemahan Edisi 

Tahun 2002 (Jakarta: Al-Huda, 2005), 282. 
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ABSTRAK 

Diastuti, Tya. 2019. Kompetensi Pedagogik dan 

Kompetensi Profesional Guru Madrasah Diniyah 

di Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif Mrican 

Jenangan Ponorogo.Skripsi.Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Kharisul 

Wathoni, M.Pd.I. 

Kata Kunci: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi 

Profesional, Guru Madrasah Diniyah 

Kompetensi merupakan kecakapan, kemampuan 

serta keterampilan yang memadai untuk melaksanakan suatu 

tugas yang diisyaratkan.Kompetensi guru merupakan 

kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-

kewajiban secara bertanggung jawanb dan layak.Adapun 

kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan 

mengelolan pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik. Sedangkan kompetensi 

profesional guru merupakan kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi 

ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana kompetensi 

pedagogik guru madrasah diniyah di Madrasah Diniyah 

Awaliyah Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo, (2) Untuk 

mengetahui bagaiamana kompetensi profesional guru 
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madrasah diniyah di Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif 

Mrican Jenangan Ponorogo, (3) Untuk mengetahui dampak 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru 

terhadap kualitas pembelajaran di Madrasah Diniyah 

Awaliyah Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan 

dokumentasi.Untuk analisis data menggunakan reduksi data, 

penyajian data dan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) 

Kompetensi pedagogik guru Madrasah Diniyah Ma’arif 

Mrican sudah memiliki kompetensi yang cukup baik sebagai 

guru madrasah diniyah. Ada beberapa aspek yang belum 

dapat dipenuhi dan di kuasai oleh guru Madrasah Diniyah 

Ma’arif diantaranya guru tidak membuat RPP dan 

penggunaan metode belajar yang monoton, (2) Kompetensi 

profesional guru Madrasah Diniyah Ma’arif Mrican sudah 

memiliki kompetensi yang cukup baik. Guru sudah mampu 

menguasai materi dan mampu mengembangkan materi 

sesuai dengan kebutuhan siswa, (3) Dampak kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional guru terhadap 

kualitas pembelajaran yaitu sebagian siswa belum mampu 

memahami materi yang diajarkan oleh guru dikarenakan 

guru ketika menerangkan materi terlalu cepat dan juga 

dikarenakan oleh peserta didik itu sendiri, ketika diajar 

mereka berlarian kesana kemari, bercanda dengan temannya 

sehingga proses transfer ilmu kurang berjalan dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Dewantara, pendidikan merupakan 

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada 

anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai 

anggota masyarakat mendapat keselamatan dan 

kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
2
 Sementara 

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

(Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003) dinyatakan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribasian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara.
3
 

Menurut Zakiya Daradjat,  pendidikan agama 

Islam adalah suatu usaha untuk membina dan 

mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat 

memahami ajaran Islam secara menyeluruh.Lalu 

menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat 

                                                           
2
Made Pidarta, Landasan Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2007), 10. 
3
 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: 

Alfabeta, 2008), 2. 
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mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai 

pandangan hidup.
4
 

Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi 

manusia karena pada hakikatnya manusia lahir 

dalam keadaan tidak berdaya dan tidak langsung  

dapat berdiri sendiri, tidak dapat memelihara dirinya 

sendiri. manusia pada saat lahir sepenuhnya 

memerlukan bantuan orang tuanya. Karena itu 

pendidikan merupakan bimbingan orang dewasa 

mutlak diperlukan manusia.
5
Sehingga mendidik 

adalah upaya menciptakan situasi yang membuat 

peserta didik mau dan dapat belajar atas dorongan 

diri sendiri untuk mengembangkan bakat, pribadi 

dan potensi-potensi lainnya secara optimal ke arah 

yang positif.
6
 

Untuk mewujudkan itu semua maka 

diperlukan adanya guru atau seorang pendidik. Guru 

adalah seseorang yang menjalankan tugas utaman ya 

yakni mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

muridnya dalam pendidikan. 

Dengan demikian, komponen yang selama ini 

dianggap sangat mempengaruhi proses pendidikan 

adalah komponen guru. Hal ini wajar, sebab guru 

                                                           
4
 Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: 

Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004(Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), 130. 
5
 Uyoh Sadulloh, Agus Muharram dan Babang Robandi, 

Pedagogik: Ilmu Mendidik (Bandung: Alfabeta, 2011), 10. 
6
Made Pidarta, Landasan Kependidikan, 11. 
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merupakan ujung tombak yang berhubungan 

langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek 

belajar. Bagaimanapun bagus dan idealnya 

kurikulum pendidikan, lengkapnya sarana dan 

prasarana pendidikan, tanpa diimbangi dengan 

kemampuan guru dalam mengimplemantasikannya, 

maka semuanya akan kurang bermakna. Oleh sebab 

itu untuk mencapai standar proses pendidikan, 

sebaiknya dimulai dengan menganalisis komponen 

guru. 

Guru profesional dapat melaksanakan 

tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, 

pelatih dan penilai yang memiliki empat kompetensi 

guru sebagai mana yang terdapat dalam UU Guru 

dan Dosen No. 14 Tahun 2005, yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 

sosial dan kompetensi kepribadian.
7
 

Kompetensi profesional berhubungan dengan 

kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran 

atau bidang studi yang di ampunya, memilih dan 

menggunakan berbagai metode mengajar di dalam 

proses belajar mengajar yang diselenggarakan. 

Sehingga guru yang profesional adalah guru yang 

memiliki seperangkat kompetensi, baik yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun 

periaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai 

                                                           
7
 Novan Ardy Wiyani, Etika Profesi Keguruan (Yogyakarta: 

Gava Media, 2015), 61. 
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oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya.
8
 

Dalam kompetensi pedagogik, kompetensi 

yang dimiliki guru selain menguasai materi dan 

dapat mengolah program belajar mengajar, guru juga 

dituntut dapat melaksanakan evaluasi dan 

administrasinya. Sedemikian pentingnya kompetensi 

pedagogik ini, pembelajaran yang baik tidak hanya 

didukung oleh perencanaan pembelajaran yang baik 

saja, namun harus di dukung media pembelajaran, 

sarana pembelajaran, proses pembelajaran serta 

penguasaannya terhadap bahan ajar tanpa diimbangi 

dengan kemampuan atau kompetensi guru dalam 

melakukan pembelajaran. Dengan kata lain, tidak 

ada satupun usaha untuk memperbaiki mutu proses 

belajar mengajar yang dapat dilakukan dengan baik 

tanpa disertai kompetensi guru yang memadai.
9
 

Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan bahwa 

guru memiliki peran yang sangat besar dalam 

pendidikan, di pundaknya dibebani suatu tanggung 

jawab atas mutu pendidikan. Maka dari itu guru 

harus mengembangkan dirinya dengan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dan keterampilan-

                                                           
8
 Momon Sudarma, Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 132. 
9
 Failasuf Fadli, Menjadi Guru Profesional: Peran Pengawas 

dan Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2014), 9.  
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keterampilan yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran.
10

 

Dengan hadirnya UU No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen merupakan salah satu 

wujud perhatian pemerintah dalam mendorong 

peningkatan pelayanan pendidikan di Indonesia, 

sehingga dapat mempercepat peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia. Dengan kata lain, 

peningkatan SDM Indonesia harus dimulai dari 

peningkatan pelayanan pendidikan, dan pelayanan 

pendidikan dapat dimulai dengan peningkatan 

kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga 

pendidikan.
11

 

Oleh karena itu seorang guru perlu memiliki 

kemampuan merancang dan mengimplementasikan 

berbagai strategi pembelajaran yang dianggap cocok 

dengan minat dan bakat serta sesuai dengan taraf 

perkembangan siswa termasuk di dalamnya 

memanfaatkan  berbagai sumber dan media 

pembelajaran untuk menjamin efektivitas 

pembelajaran.
12

 

Mengingat betapa pentingnya pendidikan 

agama Islam dalam mewujudkan harapan setiap 

                                                           
10

 Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru 

(Jakarta: Gaung Persada, 2010), 26. 
11

 Momon Sudarma, Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, dan 

Dicaci, 131. 
12

 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan 

Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 274. 
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orang tua, masyarakat serta membantu terwujudnya 

tujuan pendidikan nasional, maka pendidikan agama 

Islam harus diberikan dan dilaksanakan di sekolah 

dengan sebaik-baiknya. 

Salah satunya adalah dengan cara 

memasukkan anaknya di Madrasah Diniyah. 

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan 

nonformal yang mengajarkan tentang nilai-nilai ke 

Islaman.Nilai-nilai Ke Islaman itu tertuang dalam 

bidang yang diajarkannya seperti fiqih, akhlak, 

hadist, tafsir, bahasa Arab dan pelajaran lainnya 

yang tidak diperoleh murid saat belajar di sekolah 

formal yang bukan madrasah. Adapun waktu belajar 

madrasah diniyah adalah di luar jam sekolah yang 

dimulai sore hari antara pukul 14.30 sampai dengan 

17.00 dengan tipe peserta didik yang bervariasi 

umurnya. Kemudian madrasah diniyah memiliki 

peran penting dalam mendidik masyarakat pada 

generasi muda dalam hal menanamkan nilai-nilai 

moral dan keagamaan sejak dini.
13

 

Sama halnya dengan Madrasah Diniyah 

lainnya, Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif 

Mrican sangat memperhatikan mengenai persoalan 

guru, karena tidak semua orang bisa menjadi seorang 

guru. Guru pada Madrasah Diniyah tersebut sudah 

mampu menguasai materi pelajaran yang akan 

                                                           
13

 Zulfia Hanum Alfi Syahr, “ Membentuk Madrasah Diniyah 

Sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim Bagi Mayarakat,” 

Intizar, Vol.22, No. 2, 2016, 394-395. 
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diajarkan kepada siswa. Namun, dalam 

berlangsungnya proses pembelajaran ada beberapa 

kendala yang terjadi. Diantaranya adalah guru tidak 

membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), 

kurikulum madrasah yang kurang jelas yang 

mengakibatkan guru merasa kebingungan mengenai 

materi yang akan disampaikan kepada siswa, 

sehingga materi yang disampaikan merupakan hasil 

musyawarah Madrasah Diniyah tersebut. 

Selanjutnya,  kendala lainnya mengenai siswa yang 

masih sulit memahami materi yang disampaikan oleh 

guru. Adapun pemicunya dikarenakan siswa yang 

ramai sendiri dengan temannya, berlarian saat proses 

belajar sedang berlangsung. Sehingga hasil 

pemahaman kurang maksimal. 

Kemudian peneliti memilih lokasi penelitian 

di Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif Mrican 

Jenangan Ponorogo karena guru madrasah diniyah 

juga perlu diperhatikan, walaupun guru madrasah 

diniyah tidak memiliki sertifikasi mengajar seperti 

halnya guru pada lembaga pendidikan formal. 

Tentunya seorang guru memberikan pengaruhy6ang 

penting dalam pembelajaran dan mempengaruhi 

pendidikan anak . 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan di atas, penulis tertarik dan merasa perlu 

untuk meneliti secara mendalam tentang kompetensi 

yang dimiliki oleh guru Madrasah 

Diniyah.Sehubungan dengan itu, maka penulis 
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merumuskan judul penelitian “Kompetensi 

Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru 

Madarsah Diniyah di Madrasah Diniyah Awaliyah 

Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya cakupan pembahasan, 

maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional 

guru Madrasah Diniyah. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru 

madrasah diniyah di Madrasah Diniyah 

Awaliyah Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo ? 

2. Bagaimana kompetensi profesional guru 

madrasah diniyah di Madrasah Diniyah 

Awaliyah Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo ? 

3. Bagaimana dampak kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional guru terhadap kualitas 

pembelajaran di Madrasah Diniyah Awaliyah 

Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi 

pedagogik guru madrasah diniyah di Madrasah 
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Diniyah Awaliyah Ma’arif Mrican Jenangan 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi 

profesional guru madrasah diniyah di Madrasah 

Diniyah Awaliyah Ma’arif Mrican Jenangan 

Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui dampak kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional guru 

terhadap kualitas pembelajaran di Madrasah 

Diniyah Awaliyah Ma’arif Mrican Jenangan 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan dalam khazanah pendidikan, 

sekaligus dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran dalam meningkatkan kompetensi 

guru, khususnya pada kompetensi pedagogik dan 

kompetensi professional guru madrasah diniyah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan, 

sebagai bahan pertimbangan dan informasi 

untuk kedepan bagi kemajuan dan 
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kesuksesan lembaga. Khususnya untuk 

mengembangkan serta meningkatkan 

kompetensi yang dimiliki oleh guru agar 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan dalam bidang keilmuan 

terutama dalam kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang guru yang sangat 

berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran. 

c.  

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan skripsi penulis membagi 

dalam bagian-bagian, tiap bagian terdiri dari bab-

bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub yang saling 

berhubungan dalam rangka satu kesatuan yang logis 

dan sistematis. Sistematika pembahasan 

dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca 

dalam menelaah isi kandungan yang ada di 

dalamnya. Adapun sistematikanya adalah: 

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini 

berfungsi untuk memberi gambaran 

tentang penelitian yang akan dilakukan 

yang meliputi: Latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Bab II : Kajian teori dan telaah hasil 

penelitian terdahulu. Bab ini ditulis 
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untuk memperkuat suatu judul penelitian, 

dengan adanya landasan teori maka 

antara data dan teori akan saling 

melengkapi dan menguatkan. Teori yang 

digunakan sebagai landasan dalam 

penelitian ini yaitu tentang Kompetensi 

Pedagogik dan Kompetensi Profesional 

Guru Madarsah Diniyah di Madrasah 

Diniyah Awaliyah Ma’arif Mrican 

Jenangan Ponorogo. 

Bab III : Metode penelitian. Bab ini berisi 

tentang pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran penelitian, lokasi penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab IV : Deskripsi data. Bab ini berisi tentang 

gambaran umum lokasi dan deskripsi 

data.Gambaran umum mengenai 

Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 

Profesional Guru Madarsah Diniyah di 

Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif 

Mrican Jenangan Ponorogo dan deskripsi 

data yang berisi tentang catatan lapangan 

yang diperoleh setelah melakukan 

penelitian. 

Bab V : Analisis data. Bab ini berisi tentang 

analisis dari hasil penelitian yang telah 
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dilakukan, yang berkaitan dengan 

Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 

Profesional Guru Madarsah Diniyah di 

Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif 

Mrican Jenangan Ponorogo. 

Bab VI : Penutup. Bab ini berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari skripsi ini yaitu 

tentang kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami intisari dari 

penelitian ini. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada 

beberapa hasil karya terdahulu yang relevan dengan 

kajian penelitian ini, adapun hasil karya tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rechan Dwi 

Astuti dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Purwokerto tahun 2015. Dengan judul 

skripsinya “Kompetensi Pedagogik Ustadz di 

Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam 

Dukuh Waluh Purwokerto Kabupaten 

Banyumas”. Dengan hasil penelitiannya adalah 

penguasaan kompetensi pedagogik ustadz di 

Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam 

adalah sudah sangat baik. Ini dibuktikan dengan 

kemampuan ustadz dalam pengelolaan 

pembelajaran yang bermutu, sudah 

melaksanakan dan menguasai semua sepuluh 

indikator kompetensi pedagogik dan tindakan 

yang dapat dijadikan teladan. Dengan kata lain 

ustadz Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren 

Darussalam sudah mengasai kompetensi 

pedagogik.Adapun indikator tersebut adalah 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, 

menguasai teori belajar yang mendidik, 
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memahami karakteristik peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, 



 

1 

emosional, moral, spiritual dan kultural, 

memahami prinsip-prinsip pengembangan 

kurikulum, memanfaatkan teknologi dan 

komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, 

berkomunikasi secara efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta didik dengan bahasa  yang 

khas, evaluasi pembelajaran, tindakan refleksi. 

Persamaan dengan penelitian penulis adalah 

sama-sama meneliti kompetensi guru Madrasah 

Diniyah.Adapun perbedaannya dengan penelitian 

penulis adalah penelitian terdahulu hanya 

terfokus kepada kompetensi pedagogik saja, 

sedangkan penelitian penulis terfokus pada 

kompetensi pedagogik dan professional guru. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Fitrianto 

dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga tahun 2016. Dengan judul 

skripsinya “Kompetensi Pedagogik dan 

Profesional Guru Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti di SMK Negeri 2 Depok Sleman 

Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA)”. Adapun hasil penelitiannya 

mengenai kompetensi profesional berdasarkan 

hasil wawancara yang telah dilakukan penulis 

baik kepada guru pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti dan peserta didik SMK Negeri 2 

Depok Sleman, dapat diketahui bahwa guru 

sudah cukup menguasai materi pelajaran yang 

diampunya; dalam mengembangkan indikator, 

guru telah mengacu pada standar kompetensi dan 

 



40 
 

 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan; 

teknologi informasi dan komunikasi telah 

dimanfaatkan guru untuk menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang menarik serta untuk 

memperluas wawasan maupun pengetahuan. 

Sedangkan mengenai kompetensi pedagogik, 

secara keseluruhan guru mampu menerapkan 

strategi pembelajaran yang menarik pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung sehingga 

membuat peserta didik menjadi aktif; dalam hal 

penelaian dan evaluasi, guru memberikan tes 

baik tertulis maupun non tulis; hasil dari kegiatan 

evaluasi pembelajaran dimanfaatkan guru untuk 

memberikan pengayaan maupun remedial bagi 

peserta didik yang belum memenuhi KKM. 

Kemudian cara yang dilakukan oleh guru mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti di SMK Negeri 2 Depok Sleman dalam 

mengembangkan kompetensinya dalam 

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) yaitu dengan mengikuti pelatihan, diklat, 

serta mengikuti MGMP. 

Persamaan dengan penelitian penulis adalah 

sama-sama membahas mengenai kompetensi 

guru, yaitu kompetensi pedagogik dan 

kompetensi professional guru. Sedangkan 

perbedaannya terdapat pada lembaga sekolah 

yang di teliti,  penulis meneliti di lembaga 
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nonformal, sedangkan penelitian terdahulu pada 

lembaga sekolah formal. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Komsiah dari 

Program Studi Manajemen Pendidikan 

IslamProgram Pascasarjana Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo tahun 

2016. Dengan judul “Kompetensi Pedagogik 

Guru di SMA Negeri 1 Kauman Ponorogo”. 

Hasil penelitiannya adalah kompetensi 

pedagogik guru di SMA Negeri 1 Kauman 

Ponorogo yang memiliki kategori rendah adalah 

pada komponen a) pembuatanan perencanaan 

pembelajaran. Hal trsebut didasarkan pada 

adanya beberapa guru yanzg belum memahami 

pentingnya peranzgkat pembelajaran. b) 

Pelaksanaan pembelajaran. Masih banyak guru di 

SMA Negeri 1 Kauman Ponorogo belum 

menggunakan teknologi informasi dalam proses 

pembelajaran. c) Evaluasi pembelajaran. Pola 

evaluasi yanzg digunakan masih terfokus pada 

kemampuan akademik siswa saja, sementara 

aspek yanzg lain belum menjadi fokus evaluasi. 

Persamaan dengan penelitian penulis adalah 

sama-sama membahas mengenai kompetensi 

guru.Adapun perbedaannya dengan penulis 

adalah penelitian terdahulu di atas hanya 

membahas kompetensi pedagogik guru saja, 

sedangkan penelitian penulis membahas 

kompetensi pedagogik dan profesional guru. 
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B. Kajian Teori 

1. Kompetensi Pedagogik 

a. Pengertian Kompetensi Pedagogik 

Kata kompetensi berasal dari bahasa 

Inggris Competency sebagai kata benda 

Competence yang berarti kecakapan, 

kompetensi dan kewenangan.Suparno 

menjelaskan bahwa kata kompetensi 

biasanya diartikan sebagai kecakapan yang 

memadai untuk melakukan suatu tugas atau 

sebagai memiliki keterampilan dan 

kecakapan yang disyaratkan.
14

 

Charles E. Johnson, mengemukakan 

bahwa kompetensi merupakan perilaku yang 

rasional untuk mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan. Kompetensi merupakan suatu 

tugas yang memadai atas kepemilikan 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

yang dituntut oleh jabatan 

seseorang.Kompetensi juga berarti sebagai 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berfikir dan tindakan. Dalam UU No. 14 

tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada 

pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa kompetensi 

yang harus dimiliki oleh guru ada empat 

                                                           
14

Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, 5-6. 
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kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial dan kompetensi 

profesional.
15

 

Sedangkan pedagogik merupakan 

suatu kajian tentang pendidikan anak, yang 

berasal dari bahasa Yunani “paedos” yang 

berarti anak laki-laki dan “agogos” artinya 

mengantar, membimbing. Secara kiasan 

pedagogik adalah seorang ahli yang 

membimbing anak ke arah tujuan hidup 

tertentu. Menurut J. Hoogveld (Belanda) 

pedagogik adalah ilmu yang mempelajari 

masalah membimbing anak ke arah tujuan 

tertentu, yaitu supaya iakelak mampu secara 

mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi 

pedagogik adalah ilmu mendidik 

anak.
16

Dalam kenyataannya tugas 

membimbing ini dilaksanakan bukan hanya 

oleh guru melainkan bisa dengan orang tua 

atau keluarga yang dapat dikatakan sebagai 

pendidik. 

Guru merupakan salah satu 

komponen utama yang menentukan 

keberhasilan pembelajaran serta keberhasilan 

                                                           
15

 Ninik Sumiarsi, “Analisis Kompetensi Pedagogik dan 

Pengembangan Pembelajaran Guru SD Negeri 041 Tarakan,” Kebijakan 

dan Pengembangan Pendidikan, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2015), 100. 
16

 Uyoh Sadulloh, Agus Muharram dan Babang Robandi, 

Pedagogik: Ilmu Mendidik (Bandung: Alfabeta,2011), 2. 
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belajar peserta didik. Keberhasilan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran 

ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki 

guru dan kemampuan yang dimiliki oleh 

peserta didik itu sendiri. Guru yang memiliki 

kompetensi sebagai pendidik akan lebih 

berhasil dalam melaksanakan pembelajaran 

dibanding dengan guru yang tidak memiliki 

kompetensi. Sehingga keberhasilan dalam 

melaksanakan pembelajaran akan 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

yang selanjutnya juga akan meningkatkan 

kualitas pendidikan.Seorang guru yang 

berkualitas harus mampu menguasai 

kompetensi yang menjadi kriteria dari 

seorang guru yang ideal.Salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu 

kompetensi pedagogik.
17

 

Kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan pemahaman tentang peserta 

didik secara mendalam dan penyelenggaraan 

pembelajaran yang mendidik. Kompetensi 

pedagogik seorang guru ditandai dengan 

kemampuannya menyelenggarakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta sikap dan 

tindakan yang dapat dijadikan teladan. 

                                                           
17

 Abdul Kosim, “Kompetensi Pedagogik Guru dan Mutu 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,” Madaniyah,  Vol. 2, Edisi XI 

(Agustus, 2016), 227-228. 
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Pemahaman tentang peserta didik meliputi 

pemahaman tentang psikologi perkembangan 

anak. Sedangkan pembelajaran yang 

mendidik meliputi kemampuan merancang 

pembelajaran, mengimplementasikan 

pembelajaran, menilai proses dan hasil 

pembelajaran, dan melakukan perbaikan 

secara berkelanjutan.
18

 

Menurut Usman, guru merupakan 

jabatan atau profesi yang memerlukan 

keahlian atau kompetensi tertentu dalam 

rangka melaksanakan tugas dan fungsinya 

sebagai guru. Tanpa memiliki keahlian, 

kemampuan atau kompetensi tertentu yang 

harus dimilikinya, guru tidak mampu 

menjalankan tugas dan fungsi profesinya 

sebagai guru.
19

 

Dengan demikian, guru yang 

berkompeten atau guru yang mampu 

menguasai kompetensi pedagogik memiliki 

peran yang penting dalam rangka 

meningkatkan mutu pembelajaran di 

sekolah/madrasah dan mampu menghasilkan 

pembelajaran yang maksimal serta dapat 

merealisasikan tujuan pendidikan nasional. 

                                                           
18

 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2016), 90. 
19

Achmad Habibullah, “Kompetensi Pedagogik Guru,” 

Edukasi, Vol.10, No.3 (September-Desember, 2012), 364. 
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Dalam Standar Nasional Pendidikan, 

penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a 

dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya.
20

 

Dalam RPP tentang Guru 

dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik 

merupakan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang 

sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai 

berikut. 

1) Pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan 

2) Pemahaman terhadap peserta didik 

3) Pengembangan kurikulum atau silabus 

4) Perancangan pembelajaran 

5) Pelaksanaan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis 

6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

7) Evaluasi hasil belajar (EHB) 

                                                           
20

E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 75. 
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8) Pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya.
21

 

Kompetensi pedagogik berhubungan 

dengan kemampuan guru dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran peserta didik. 

Penguasaan kompetensi pedagogik 

ditunjukkan oleh guru professional dengan 

kemampuannya dalam: 

1) Menguasai karakteristik peserta didiknya 

dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual. 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik. 

3) Mengembangkan kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran atau bidang studi 

yang diampunya. 

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

6) Memfasilitasi pengembangan potensi 

peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

                                                           
21

Ibid.,  
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7) Menjalin komunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun dengan peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran. 

8) Menyelenggarakan penialaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar peserta 

didik. 

9) Memanfaatkan hasil penelitian dan 

evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

10) Melakukan tindakan reflektif untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran.
22

 

b. Subkompetensi dan Indikator Kompetensi 

Pedagogik 

1) Memahami peserta didik secara 

mendalam, indikator esensialnya adalah: 

a) Memahami peserta didik dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif 

b) Memahami peserta didik dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip 

kepribadian. 

c) Mengidentifikasi bekal ajar peserta 

didik. 

2) Merancang pembelajaran, termasuk 

memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran, indikator 

esensialnya adalah: 

a) Memahami landasan kependidikan. 

                                                           
22

 Novan Ardy Wiyani, Etika Profesi Keguruan, 61. 
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b) Menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran. 

c) Menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta 

didik, kompetensi yang ingin dicapai 

dan materi ajar. 

d) Menyusun rancangan pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipilih. 

3) Melaksanakan pembelajaran, indikator 

esensialnya adalah: 

a) Menata latar (setting)) pembelajaran. 

b) Melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif.
23

 

4) Merancang dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran, indikator esensialnya 

adalah: 

a) Merancang dan melaksanakan 

evaluasi (assessment) proses dan hasil 

belajar secara berkesinambungan 

dengan berbagai metode. 

b) Menganalisis hasil evaluasi proses 

dan hasil belajar untuk menentukan 

tingkat ketuntasan belajar (mastery 

learning). 

c) Memanfaatkan hasil penilaian 

pembelajaran untuk perbaikan 

                                                           
23

 Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 22. 
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kualitas program pembelajaran secara 

umum. 

5) Mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya, 

indikator esensialnya adalah: 

a) Memfasilitasi peserta didik untuk 

pengembangan berbagai potensi 

akademik. 

b) Memfaslitasi peserta didik untuk 

mengembangkan berbagai potensi 

nonakademik.
24

 

Secara operasional, kemampuan 

mengelola pembelajaran menyangkut tiga 

fungsi manajerial, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian. 

1) Perencanaan menyangkut penetapan 

tujuan dan kompetensi serta 

memperkirakan cara mencapainya. Guru 

sebagai manajer pembelajaran harus 

mampu mengambil keputusan yang tepat 

untuk mengelola berbagai sumber, baik 

sumber daya, sumber dana, maupun 

sumber belajar untuk membentuk 

kompetensi dasar dan mencapai tujuan 

pembelajaran.
25

 

                                                           
24

Ibid.,23. 
25

 E.  Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, 77. 
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2) Pelaksanaan atau sering disebut dengan 

implemantasi adalah proses yang 

memberikan kepastian bahwa proses 

belajar mengajar telah memiliki sumber 

daya manusia dan sarana prasarana yang 

diperlukan, sehingga dapat membentuk 

kompetensi dan mencapai tujuan yang 

diinginkan. Dalam fungsi pelaksanaan ini 

termasuk pengorganisasian dan 

kepemimpinan yang melibatkan 

penentuan berbagai kegiatan, seperti 

pembagian pekerjaan ke dalam berbagai 

tugas khusus yang harus dilakukan oleh 

guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Durbin berpendapat bahwa 

fungsi pelaksanaan merupakan fungsi 

manajerial yang mempengaruhi pihak lain 

dalam upaya mencapai tujuan, yang akan 

melibatkan berbagai proses antarpribadi, 

misalnya bagaimana memotivasi dan 

memberikan ilustrasi kepada peserta didik 

agar mereka dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dan membentuk kompetensi 

pribadinya secara optimal. 

3) Pengendalian atau evaluasi, bertujuan 

menjamin kinerja yang dicapai sesuai 

dengan rencana atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Guru sebagai manajer 

pembelajaran harus mengambil langkah-
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langkah atau tindakan perbaikan apabila 

terdapat perbedaan yang signifikan atau 

adanya kesenjangan antara proses 

pembelajaran actual di dalam kelas 

dengan yang telah direncanakan.
26

 

 

2. Kompetensi Profesional 

a. Pengertian Kompetensi Profesional 

Kata profesi berasal dari kata 

“profesion” yang berarti mampu atau ahli 

dalam suatu bentuk pekerjaan. Dalam 

Webster’s New World Dictionary 

menunjukkan lebih lanjut bahwa profesi 

merupakan suatu pekerjaan yang menuntut 

pendidikan tinggi (kepada pengembannya) 

yang biasanya meliputi pekerjaan mental dan 

bukan pekerjaan manual, seperti mengajar, 

keinsinyuran, kedokteran, hukum dan 

teknologi. Kemudian Good’s Dictionary of 

Education lebih menegaskan lagi bahwa 

profesi itu merupkan suatu pekerjaan yang 

meminta persiapan spesialisasi yang relatif 

lama di perguruan tinggi (kepada 

pengembannya) dan diatur oleh suatu kode 

etik.
27

 

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa profesi itu pada 

                                                           
26

Ibid.,  
27

Ramayulis, Profesi dan Eika Keguruan, 27. 
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hakikatnya merupakan suatu pekerjaan 

tertentu yang menuntut persyaratan khusus 

dan istimewa sehingga memperoleh 

kepercayaan pihak yang membutuhkan. 

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 

ayat 4 mengungkapkan bahwa profesional 

merupakan pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi 

sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau 

norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi. 

Menurut Syaiful Sagala, guru 

profesional adalah seseorang yang ahli dalam 

pekerjaannya, yang mana dengan keahlian 

yang dimilikinya tersebut dia melakukan 

pekerjaannya secara sungguh-sungguh. 

Bukan hanya sebagai pengisi waktu luang 

atau bahkan hanya main-main.Sehingga 

dengan kemampuan yang dimiliki tersebut 

mampu membimbing dan membina peserta 

didik, baik dari segi intelektual, spiritual 

maupun emosional.
28

 

Guru profesional adalah orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian dalam 
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bidang keguruan sehingga ia mampu 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

guru dengan kemampuan maksimal, atau 

dengan kata lain guru profesional adalah 

orang yang terdidik dan terlatih dengan baik 

serta memiliki pengalaman yang kaya 

dibidangnya. Guru tidak hanya sebagai 

pengajar, tetapi juga pendidik yang mampu 

memberi dan mengembangkan pengetahuan 

serta menumbuhkan apresiasi, serta dapat 

membina karakter peserta didik. Guru 

berfungsi sebagai pemberi inspirasi, motivasi 

agar peserta didik dapat mengaktualisasikan 

dirinya sendiri.
29

 

Sebagai pengajar, maka kemampuan 

guru atau kompetensi guru yang banyak 

hubungannya dengan usaha meningkatkan 

proses dan hasil belajar dapat diguguskan ke 

dalam empat kemampuan, yaitu 1) 

merencanakan program mengajar, 2) 

melaksanakan dan memimpin/ mengelola 

proses belajar megajar, 3) menilai kemajuan 

proses belajar mengajar, 4) menguasai bidang 

studi atau mata pelajaran yang dipelajarinya. 

Kemampuan keempat tersebut 

merupakan kemampuan yang sepenuhnya 

harus dikuasai guru yang bertaraf 

proresional. Dengan demikian, konsep 
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kompetensi guru dapat diartikan sebagai 

kemampuan dasar melaksanakan tugas 

keguruan yang dapat dilihat dari kemampuan 

merencanakan pembelajaran, kemampuan 

melaksanakan atau mengelola proses belajar 

mengajar, dan kemampuan menilai proses 

belajar mengajar.
30

 

Kompetensi profesional merupakan 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompeteni yang 

ditetapkan dalam standar nasional 

pendidikan.
31

Kompetensi profesional adalah 

kompetensi atau kemampuan yang 

berhubungan dengan penyelesaian tugas-

tugas keguruan.Kompetensi ini merupakan 

kompetensi yang sangat penting, sebab 

langsung berhubungan dengan kinerja yang 

ditampilkan.Oleh sebab itu, tingkat 

keprofesionalan seorang guru dapat dilihat 

dari kompetensi ini.
32
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Kompetensi profesional berhubungan 

dengan kemampuan guru dalam penguasaan 

materi pelajaran atau bidang studi yang 

diampunya. Penguasaan kompetensi 

profesional ditunjukkan oleh guru profesional 

dengan kemampuannya dalam: 

1) Menguasai materi, struktur, konsep dan 

pola piker keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampunya. 

2) Menguasai kompetensi inti dan 

kompetensi dasar pada mata pelajaran 

atau bidang yang diampunya. 

3) Mengembangkan materi pembelajaran 

yang diampunya secara kreatif. 

4) Mengembangkan keprofesionalannya 

secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mengembangkan 

materi pembelajaran pada mata pelajaran 

atau bidang studi yang diampunya.
33

 

b. Subkompetensi dan Indikator Kompetensi 

Profesional 

1) Menguasai substansi keilmuan yang 

terkait dengan bidang studi, indikator 

esensialnya adalah: 

a) Memahami materi ajar yang ada 

dalam kurikulum sekolah. 
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b) Memahami struktur, konsep dan 

metode keilmuan yang menaungi 

atau koheren dengan materi ajar. 

c) Memahami hubungan konsep antar 

mata pelajaran terkait. 

d) Menerapkan konsep-konsep 

keilmuan dalam kehidupan sehari-

hari. 

2) Menguasai struktur dan metode 

keilmuan, indikator esensialnya adalah 

menguasai langkah-langkah penelitian 

dan kajian kritis untuk memperdalam 

pengetahuan atau materi bidang studi 

secara professional dalam konteks 

global.
34

 

c. Ciri-ciri Guru Profesional 

Para ahli merumuskan cirri-ciri guru 

professional antara lain sebagai berikut. 

1) Ahli (expert) 

Keahlian yang dimaksudkan adalah 

dalam bidang pengetahuan yang 

diajarkan dan ahli dalam tugas 

mendidik.Seorang guru tidak hanya 

mengasai isi pengajaran yang diajarkan, 

tetapi juga mampu menanamkan konsep 

mengenai pengetahuan yang 

diajarkan.Selain itu guru juga harus 
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mampu menyampaikan pesan-pesan 

pendidikan.
35

 

2) Memiliki rasa kesejawatan (etika profesi) 

Salah satu tugas dan organisasi adalah 

menciptakan rasa kesejawatan sehingga 

ada rasa aman dan perlindungan 

jabatan.Etik profesi ini dikembangkan 

melalui organisasi profesi diciptakan rasa 

sejawat.Sehingga syarat seorang guru 

professional seperti yang disampaikan 

Prayitno, bahwa guru yang profesional 

itu punya pengetahuan yang luas, 

wawasan, keterampilan, nilai dan sikap 

yang semuanya terpadukan untuk 

terlaksananya pekerjaan profesional.
36

 

3) Memiliki otonomi dan rasa tanggung 

jawab 

Guru yang profesional disamping ahli 

dalam bidang mengajar dan mendidik, ia 

juga memiliki otonomi dan tanggung 

jawab. Otonomi adalah suatu sikap yang 

profesional yang disebut mandiri yang 

berdasarkan keahliannya. 

Guru yang profesional 

mempersiapkan diri sematang-matangnya 

sebelum ia mengajar. Ia betul-betul 

menguasai materi yang akan diajarkan 
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dan bertanggung jawab atas segala 

tingkah lakunya.
37

 

d. Pembelajaran 

1) Pengertian Pembelajaran 

Proses pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan 

dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan 

pendidik (guru) agar dapat terjadi proses 

pemerolehan/transfer ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan 

tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Sehingga 

pembelajaran merupakan proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik.
38

 

Pembelajaran merupakan proses 

yang dilakukan oleh pendidik untuk 

membelajararkan peserta didik pada 

lingkungan belajar tertentu dan akhirnya 

terjadi perubahan tingkah laku. Oleh 

karena itu, pembelajaran merupakan 

proses, tentu dalam sebuah proses 

terdapat komponen-komponen yang 

saling terkait. Komponen-komponen 
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pokok dalam pembelajaran mencakup 

tujuan pembelajaran, pendidik, peserta 

didik, kurikulum, strategi pembelajaran, 

media pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran.hubungan antar komponen-

komponen pembelajaran tersebut salah 

satunya akan membentuk suatu kegiatan 

yang bernama proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran merupakan 

keseluruhan kegiatan yang dirancang 

untuk membelajarkan peserta didik. Pada 

satuan pendidikan proses pembelajaran 

diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratrif, menyenagkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif sesuai dengan bakat, 

minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik.
39

 

Pembelajaran yang mendidik 

adalah guru melaksanakan pembelajaran 

yang sesuai kebutuhan peserta 

didik..guru menyusun dan menggunakan 

berbagai materi pembelajaran dan sumber 

belajar sesuai dengan karakteristik 

peserta didik. Adapun indikatornya 

sebagai berikut. 

a) Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran sesuai dengan 
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rancangan yang telah disusun secara 

lengkap dan pelaksanaan aktivitas 

tersebut guru mengidentifikasikan 

mengertia akan tujuan pembelajaran. 

b) Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar peserta 

didik, bukan untuk menguji sehingga 

membuat peserta didik merasa 

tertekan. 

c) Guru mengkomunikasikan informasi 

baru (misalnya materi tambahan) 

sesuai dengan usia dan tingkat 

kemampauan belajar peserta didik. 

d) Guru melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan isi 

kurikulum dan mengaitkannya 

dengan konteks kehidupan sehari-

hari peserta didik. 

e) Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran secara bervariasi 

dengan waktu yang cukup untuk 

kegiatan pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik 

dan mempertahankan perhatian 

peserta didik. 

f) Guru mengelola kelas dengan efektif 

tanpa sibuk dengan kegiatannya 
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sendiri agar semua waktu peserta 

didik termanfaatkan secara produktif. 

g) Guru mampu menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran yang di rancang 

dengan kondisi kelas. 

h) Guru memberikan banyak 

kesempatatan kepada peserta didik 

untuk bertanya, mempraktekkan dan 

berinteraksi dengan peserta didik 

lainnya. 

i) Guru menggunakan alat bantu 

mengajar (media) atau audio visual 

untuk meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.
40

 

 

2) Prinsip Pembelajaran 

Prinsip pembelajaran adalah suatu 

landasan, konsep dasar, dan sumber yang 

menjadikan proses belajar yang terjadi 

antara pendidik dengan peserta didik 

lebih dinamis dan terarah sesuai dengan 

tujuan. Menurut beberapa ahli 

pendidikan, prinsip-prinsip umum 

pembelajaran meliputi: 

a) Perhatian dan Motivasi 

Perhatian dalam proses 

pembelajaran memiliki peranan yang 
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sangat penting sebagai langkah awal 

dalam memicu aktivitas-aktivitas 

belajar. Untuk memunculkan 

perhatian siswa, maka perlu disusun 

sebuah rancangan bagaimana 

menarik perhatian siswa dalam 

proses pembelajaran. mengingat 

begitu pentingnya faktor perhatian, 

maka dalam proses pembelajaran, 

perhatian berfungsi sebagai modal 

awal yang harus dikembangkan 

secara optimal untuk memperoleh 

proses dan hasil yang maksimal. 

Motivasi berhubungan dengan 

minat. Siswa yang memiliki minat 

lebih tinggi pada suatu mata 

pelajaran cenderung memiliki 

perhatian yang lebih terhadap mata 

pelajaran tersebut sehingga akan 

menimbulkan motivasi yang lebih 

tinggi dalam belajar. Motivasi dapat 

diartikan sebagai suatu upaya untuk 

menimbulakn atau meningkatkan 

dorongan untuk mewujudkan 

perilaku tertentu yang terarah kepada 

pencapaian tujuan. Perilaku belajar 

yang terjadi dalam proses 
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pembelajaran adalah pencapaian 

tujuan dan hasil belajar.
41

 

b) Keaktifan 

Menurut pandangan psikologi, 

anak adalah makhluk yang 

aktif.Anak mempunyai dorongan 

untuk berbuat sesuatu, mempunyai 

kemauan dan aspirasinya 

sendiri.belajar tidak bisa dipaksakan 

oleh orang lain dan juga tidak bisa 

dilimpahkan pada orang lain. Belajar 

hanya mungkin terjadi apabila anak 

mengalami sendiri. 

c) Keterlibatan langsung/Pengalaman 

Belajar harus dilakukan oleh 

peserta didik itu sendiri dan tidak 

bisa diwakilkan oleh siapa pun. 

Sehingga pembelajaran harus 

diciptakan secara unik dan menarik 

agar peserta didik dapat mengikuti 

proses belajarnya dan dapat meilhat 

serta mencobanya langsung bukan 

hanya sekedar mendengarkan, 

sehingga menjadikannya pengalaman 

sebagai pengalaman yang tidak bisa 
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dilupakannya dan akan menjadi suatu 

ilmu dalam jangka panjang. 

d) Pengulangan 

Mengulang besar pengaruhnya 

dalam belajar, karena dengan adanya 

pengulangan, bahan yang belum 

begitu dikuasai serta mudah 

terlupakan akan tetap tertanam dalam 

otak seseorang. Mengulang dapat 

secara langsung sesudah membaca, 

tetapi juga bahkan lebih penting 

adalah mempelajari kembali bahan 

pelajaran yang sudah dipelajari 

misalnya dengan membuat ringkasan. 

e) Tantangan  

Bahan ajar yang baru, 

inovatif, kreatif dan menantang akan 

membuat peserta didik tertantang dan 

dengan sendirinya mereka akan lebih 

giat dan sungguh-sungguh dalam 

belajar. Oleh karena itu ciptakan 

pembelajaran yang unik, kreatif, 

iniovatif dan menantang.
42

 

f) Balikan dan Penguatan 

Balikan dan penguatan 

sangatlah penting untuk dilakukan 

terhadap peserta didik. Karena ketika 
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mereka melakukan suatu perbuatan 

yang baik maka mereka akan dengan 

sendirinya mengulanginya lagi, dan 

apabila mereka melakukan perbuatan 

yang jelek, mereka akan dengan 

sendirinya meninggalkannya. 

g) Perbedaan Individual 

Peserta didik merupakan 

makhluk individu yang unik yang 

memiliki ciri khas masing-masing, 

seperti berbeda bakat, minat, hobi, 

sikap maupun tingkah laku serta 

kepribadian.Oleh sebab itu guru 

harus memahami perbedaan peserta 

didik secara individu agar dapat 

melayani pendidikan yang sesuai 

dengan perbedaannya itu.
43

 

3) Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran pada 

dasarnya merupakan suatu cara yang 

digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan.
44

 Metode mengajar 

dapat diartikan sebagai cara yang 

dipergunakan oleh guru dalam 

mengadakan hubungan dengan peserta 
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didik pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran. dengan demikian, metode 

mengajar merupakan alat untuk 

menciptakan proses pembelajaran.
45

 

Pada suatu pembelajaran, 

sebaiknya guru menggunakan lebih dari 

satu metode pembelajaran agar peserta 

didik dapat berperan aktif dalam belajar. 

Penggunaan berbagai metode 

pembelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran inilah yang disebut dengan 

strategi pembelajaran. jadi, strategi 

pembelajaran adalah teknik atau taktik 

yang memuat langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan 

berbagai metode pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
46

 

Ada berbagai metode 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh 

guru, diantaranya sebagai berikut. 

a) Metode ceramah yaitu sebuah metode 

mengajar dengan menyampaikan 

informasi dan pengetahuan secara 

lisan kepada sejumlah siswa. 

b) Metode diskusi adalah suatu cara 

penyajian/penyampaian bahan 

pelajaran, dimana guru memberikan 
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kesempatan kepada peserta didik/ 

kelompok-kelompok peserta didik 

untuk mengadakan pembicaraan 

ilmiah guna mengumpulkan 

pendapat, membuat kesimpulan atau 

menyusun berbagai alternative 

pemecahan atas suatu masalah. 

c) Metode bermain peran ialah metode 

penyajian bahan dengan 

memperlihatkan peragaan, baik 

dalam bentuk uraian maupun 

kenyataan. 

d) Metode drill (latihan) dimaksudkan 

untuk memperoleh ketangkasan atau 

keterampilan latihan terhadap apa 

yang dipelajari, karena hanya dengan 

melakukan secara praktis suatu 

pengetahuan dapat disempurnakan. 

e) Metode pemberian tugas dan resitasi 

ialah suatu cara mengajar di mana 

seorang pendidik memberikan tugas-

tugas tertentu kepada peserta didik, 

sedangkan hasil tersebut diperiksa 

oleh pendidik dan peserta didik 

mempertanggung jawabkannya. 

f) Metode kerja kelompok adalah 

penyajian materi dengan cara 

pemberian tugas-tugas untuk 

mempelajarai sesuatu kepada 
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kelompok-kelompok belajar yang 

yang sudah ditentukan daolam jangka 

mencapai tujuan. 

g) Metode demonstrasi dalam 

pengajaran dipakai untuk 

menggambarkan suatu cara mengajar 

yang pada umumnya penjelasan 

verbal dengan suatu kerja fisik atau 

pengoperasian peralatan barang atau 

benda.
47

 

 

3. Guru Madrasah Diniyah 

a. Pengertian guru 

Dalam bahasa inggris ditemukan 

beberapa kata untuk sebutan guru, yaitu 

teacher, tutor, educator dan 

instructor.Semua kata ini berdekatan dengan 

sebutan guru.Dalam Kamus Webster’s, 

teacher diartikan seseorang yang 

mengajar.Tutor diartikan seseorang guru 

yang memberikan pengajaran terhadap siswa. 

Seorang guru privat instructor diartikan 

seseorang yang mengajar.Educator diartikan 

sebagai seseorang yang mempunyai tanggung 

jawab pekerjaan mendidik.
48

Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa 
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pengertian guru adalah orang yang 

pekerjaannya mengajar. 

Menurut Ahmad Tafsir, guru adalah 

orang yang bertanggung jawab terhadap 

berlangsungnya proses pertumbuhan dan 

perkembangan potensi peserta didik, baik 

potensi kognitif maupun potensi 

psikomotoriknya. Kemudian Imam Barnadib 

mengartikan guru sebagai setiap orang yang 

dengan sengaja mempengaruhi orang lain 

untuk mencapai kedewasaan. Selanjutnya 

Hadari Nawawi berpendapat bahwa guru 

adalah orang yang kerjanya mengajar atau 

memberikan pelajaran di kelas atau di 

sekolah.
49

 

Dalam konteks pendidikan Islam, 

Abudin Nata mengungkapkan bahwa guru 

berarti mu’allim.Mu’allim berasal dari kata 

dasar ‘ilm yang berarti menangkap hakikat 

sesuatu.Ia mengartikan guru atau mu’allim 

sebagai orang yang menguasai ilmu dan 

mampu mengembangkannya serta 

menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, 

menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, 

sekaligus melakukan transfer ilmu 

pengetahuan, internalisasi serta 

implementasi.
50
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Berdasarkan definisi di atas, maka 

guru dapat diartikan sebagai oang dewasa 

yang bekerja sebagai pendidik dan pengajar 

bagi peserta didik di sekolah agar peserta 

didik dapat menjadi sosok yang berkarakter, 

berilmu pengetahuan, serta terampil 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya. Pengertian guru tersebut 

menunjukkan bahwa guru memiliki tugas 

sebagai pendidik dan pengajar.Sebagai 

seorang pendidik, guru mentransfer nilai 

(transfer of values) dengan harapan agar 

peserta didiknya menjadi pribadi yang 

berkarakter.Kemudian sebagai seorang 

pengajar, guru mentransfer pengetahuan 

(transfer of knowledge) dan keterampilan 

(transfer of skill) agar peserta didik 

menguasai berbagai ilmu pengetahuan serta 

mampu mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari.
51

 

b. Syarat-syarat Guru 

Zakiyah Darajat berpendapat bahwa 

syarat untuk menjadi seorang guru antara 

lain: 

1) Syarat kepribadian, maksudnya seorang 

guru harus memiliki kepribadian yang 

terpadu sehingga dapat menghadapi 
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segala persoalan dengan wajar dan sehat. 

Maksud dari terpadu adalah segala unsur 

dalam pribadinya, yang meliputi pikiran, 

perasaan dan perbuatan bekerja secara 

seimbang dan serasi. 

2) Syarat professional, maksudnya seorang 

guru harus memiliki pengetahuan yang 

cukup memadai, khususnya terkait 

dengan ilmu yang diajarkannya. 

3) Syarat teknis, maksudnya seorang guru 

harus memiliki kemampuan memilih dan 

menggunakan metode mengajar yang 

tepat guna, yaitu yang sesuai dengan 

tujuan, materi, karakteristik anak didik, 

situasi dan kondisi yang dihadapi, serta 

kepemilikan sarana dan prasarana 

sekolah yang ada.
52

 

Makna guru atau pendidik pada 

prinsipnya tidak hanya mereka yang 

mempunyai kualifikasi keguruan secara 

formal diperoleh dari bangku sekolah 

perguruan tinggi, melainkan yang terpenting 

adalah mereka yang mempunyai kompetensi 

keilmuan tertentu dan dapat menjadikan 

orang lain pandai dalam aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 
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Aspek kognitif menjadikan peserta 

didik cerdas intelektualnya, aspek afektif 

menjadikan peserta didik mempunyai sikap 

dan perilaku yang sopan, dan aspek 

psikomotorik menjadikan peserta didik 

terampil dalam melaksanakan aktivitas secara 

efektif, efesien serta tepat guna.
53

 

c. Pengertian Madrasah Diniyah 

Kata “madrasah” adalah isim makan 

dari kata: darasa-yadrusu-darsan wa 

durusan wa dirasatan, yang berarti: terhapus, 

hilang bekasnya, menghapus, menjadikan 

using, melatih, mempelajari.
54

 

Dilihat dari pengertian tersebut, maka 

madrasah berarti merupakan tempat untuk 

mencerdaskan para peserta didik, 

menghilangkan ketidaktahuan atau 

memberantas kebodohan mereka serta 

melatih keterampilan mereka sesuai dengan 

bakat, minat dan kemampuannya. 

Pengetahuan dan keterampilan seseorang 

akan cepat usang selaras dengan percepatan 

kemajuan iptek dan perkembangan zaman. 

Sehingga madrasah pada dasarnya sebagai 
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wahana untuk mengembangkan kepekaan 

intelektual dan informasi, serta memperbarui 

pengetahuan, sikap dan keterampilan secara 

berkelanjutan agar tetap up to date dan tidak 

cepat usang.
55

 

Kata “Madrasah Diniyah 

Takmiliyah” berasal dari bahasa Arab, 

Madrosatun artinya madrasah, 

sekolah.Diniyah artinya 

keagamaan.Takmiliyah artinya kelengkapan. 

Adapun yang dimaksud dengan Madrasah 

Diniyah Takmiliyah menurut Direktur 

Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 

Kementerian Agama merupakan salah satu 

lembaga pendidikan di luar pendidikan 

formal yang diselenggarakan secara 

terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap 

pelaksanaan pendidikan keagamaan.
56

 

Madrasah Diniyah Takmiliyah 

sebenarnya salah satu bagian dari madrasah 

diniyah nonformal, karena apabila melihat 

bunyi pasal 45 ayat 1 pada PMA nomor 13 

tahun 2014, pendidikan diniyah nonformal 

diselenggarakan dalam bentuk madrasah 

diniyah takmiliyah, pendidikan al Quran, 

majlis ta’lim atau pendidikan keagamaan 
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Islam lainnya. Dalam PP Nomor 55 tahun 

2007 pasal 25 ayat 3 menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan diniyah takmiliyah 

dilaksanakan di masjid, mushalla, atau 

tempat lain yang memenuhi syarat.
57

 

Menurut SKB 3 Menteri, yang 

dimaksud dengan madrasah ialah lembaga 

pendidikan yang menjadikan mata pelajaran 

agama Islam sebagai mata pelajaran agama 

Islam sebagai mata pelajaran dasar yang 

diberikan sekurang-kurangnya 30%, 

disamping mata pelajaran umum. Akan 

tetapi, tidak semua madrasah dapat 

mengadaptasikan dirinya dengan dengan 

SKB 3 Menteri tersebut.Masih ada sebagian 

madrasah yang tetap mempertahankan pola 

lamanya sebagai sekolah agama murni, yaitu 

semata-mata memberikan pendidikan dan 

pengajaran agama.Madrasah tipe ini disebut 

dengan Madrasah Diniyah.
58

 

Madrasah diniyah adalah Lembaga 

Pendidkan Pengajaran Agama Islam yang 

berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat 

orang tua (masyarakat) yang menginginkan 
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anak-anaknya yang bersekolah di sekolah-

sekolah untuk mendapatkan pendidikan 

agama Islam yang lebih baik.
59

 

d. Karakteristik Madrasah Diniyah 

Sistem belajar di madrasah diniyah 

merupakan evolusi dari sistem belajar yang 

dilaksanakan di pesantren salafiyah yang 

pada awalnya penyelenggaraan 

pendidikannya dilakukan secara 

tradisional.Pada awalnya, sistem 

pembelajaran menggunakan metode 

“halaqoh”, yaitu model belajar dimana guru 

duduk di lantai di kelilingi oleh santri 

(murid) dengan mendengarkan penyampaian 

ilmu-ilmu agama. 

Bergesernya sistem “halaqoh” yang 

berlaku di pesantren ke sistem klasikal di 

madrasah memberikan situasi baru dalam 

pembelajaran.pendidikan agama di Madrasah 

Diniyah digolongkan pendidikan keagamaan 

yang tertutup terhadap pengetahuan umum, 

sehingga model pendidikan yang seperti ini 

disebut dengan “sekolah agama atau sekolah 

diniyah”. 

Sehubungan dengan perkembangan 

Madrasah Diniyah di masyarakat, maka 

untuk mempermudah pembinaan dan 
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bimbingan Kementerian Agama RI, 

Pemerintah menetapkan peraturan tentang 

jenis-jenis Madrasah Diniyah yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 

13 tahun 1964 yang dijelaskan antara lain 

sebagai berikut. 

1) Madrasah Diniyah adalah lembaga 

pendidikan yang memberikan pendidikan 

dan pengajaran secara klasikal dalam 

pengetahuan Agama Islam kepada pelajar 

bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 

orang atau lebih diantara anak-anak yang 

berusia 7 sampai dengan 18 tahun. 

2) Pendidikan dan pengajaran (pada 

Madrasah Diniyah)  bertujuan untuk 

memberi tambahan pengetahuan agama 

kepada pelajar-pelajar yang merasa 

kurang menerima pelajaran agama di 

sekolah-sekolah umum.
60

 

3) Madrasah Diniyah terdiri dari tiga 

jenjang atau tingkatan, yaitu: 

a) Madrasah Diniyah Awaliyah, yaitu 

madrasah yang khusus mempelajari 

pengetahuan ilmu agama Islam pada 

tingkat dasar. 

b) Madrasah Diniyah Wustho, yaitu 

yang khusus mengajarkan ilmu 
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pengetahuan agama pada tingkat 

menengah pertama. 

c) Madrasah Diniyah Aliyah, yaitu 

mengajarkan ilmu pengetahuan agama 

tingkat menengah atas.
61

 

e. Kurikulum Madrasah Diniyah 

Kurikulum merupakan rancangan 

pembelajaran yang harus ada di setiap 

lembaga pendidikan, termasuk di madrasah 

diniyah.Pengelola dalam hal ini kepala 

sekolah maupun guru di madrasah diniyah 

masih belum memahami urgensi keberadaan 

kurikulum.Madrasah diniyah adalah bagian 

terpadu dari sistem pendidikan nasional yang 

diselenggarakan pada jalur pendidikan luar 

sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat 

tentang pendidikan agama. 

Dalam PP 73 Pasal 22 ayat 3 

disebutkan bahwa Madrasah Diniyah 

termasuk kelompok pendidikan keagamaan 

jalur luar sekolah yang dilembagakan dan 

bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik 

menguasai pengetahuan agama Islam yang di 

bina oleh Menteri Agama. Oleh sebab itu, 

selanjutnya Menteri Agama Direktorat 

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama 

Islam menetapkan Kurikulum Madrasah 
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Diniyah dalam rangka membantu masyarakat 

mencapai tujuan pendidikan yang terarah, 

sistematis dan terstruktur.Namun, masyarakat 

tetap memiliki keleluasaan dalam 

mengembangkan isi pendidikan, pendekatan 

dan muatan kurikulum sesuai dengan analisis 

kebutuhan.
62

 

Ada beberapa kelemahan dalam 

penerapan kurikulum yang selama ini masih 

diberlakukan di madrasah diniyah 

diantaranya sebagai berikut. 

1) Belum ada kurikulum tertulis, artinya 

tidak ada panduan dalam penerapan 

kurikulum. Tujuan pembelajaran hanya 

member bekal kepada siswa dalam 

membaca Al Quran dan kitab kuning. 

2) Kurikulum hanya dipahami sebatas pada 

penggunaan buku ajar yang dijadikan 

sebagai acuan belajar yang tidak 

memiliki standar kompetensi maupun 

kompetensi dasar. Guru dalam mengajar 

tidak menggunakan target belajar tertentu 

dengan berpedoman pada RPP. 

3) Ketersediaan SDM yang kurang 

kompeten, sehingga pembelajaran bukan 

didasarkan pada kebutuhan siswa, namun 

lebih didasarkan pada kewajiban. Artinya 
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adanya anggapan guru ketika sudah 

mengajar maka akan gugur 

kewajibannya. 

Kurikulum Madrasah Diniyah pada 

dasarnya bersifat fleksibel dan 

akomodatif.Oleh karena itu, 

pengembangannya dapat dilakukan oleh 

Departemen Agama Pusat Kantor Wilayah 

Propinsi dan Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kotamadya atau oleh pengelola 

kegiatan pendidikan itu sendiri.prinsip pokok 

untuk mengembangkan tersebut ialah tidak 

menyalahi aturan perundang-undangan yang 

berlaku tentang pendidikan secara umum, 

peraturan pemerintah, keputusan Menteri 

Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan madrasah diniyah.
63

 

f. Tujuan Madrasah Diniyah 

Ditinjau dari keberadaannya, 

Madrasah Diniyah memiliki beberapa tujuan 

diantaranya: 

1) Melayani warga belajar agar dapat 

tumbuh dan berkembang sedini mungkin 

dan sepanjang hayatnya guna 

meningkatkan martabat dan mutu 

kehidupannya. 

2) Membina warga belajar agar memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap 
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mental ang diperlukan untuk 

mengembangkan diri, bekerja mencari 

nafkah atau melanjutkan ketingkat 

jenjang yang lebih tinggi 

3) Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat 

yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur 

pendidikan sekolah umum.
64

 

Tujuan pendidikan Madrasah Diniyah 

Awaliyah adalah untuk: 

1) Memberikan bekal kemampuan dasar 

kepada warga belajar untuk 

mengembangkan kehidupannya sebagai: 

a) Warga muslim yang beriman, 

bertakwa dan beramal saleh serta 

berakhlak mulia. 

b) Warga Negara Indonesia yang 

berkepribadian, percaya pada diri, 

serta sehat jasmani dan rohani. 

2) Membina warga belajar agar memiliki 

pengalaman, pengetahuan, keterampilan 

beribadah dan sikap terpuji yang berguna 

bagi pengembangan pribadinya.
65

 

Dalam realitas sejarahnya, madrasah 

tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk 

masyarakat Islam itu sendiri, sehingga 
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sebenarnya sudah jauh lebih dahulu 

menerapkan konsep pendidikan berbasis 

masyarakat (community based 

education).Masyarakat, baik seacra individu 

maupun organisasi, membangun madrasah 

untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 

mereka. Tidak heran jika madrasah dibangun 

oleh mereka seadanya saja atau memakai 

tempat apa adanya. Mereka di dorong oleh 

semangat keagamaan dan dakwah.
66

 

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 

pada pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa 

masyarakat berhak menyelenggarakan 

pendidikan berbasis masyarakat pada 

pendidikan formal dan nonformal sesuai 

dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, 

dan budaya untuk kepentingan masyarakat. 

Dengan pasal ini satuan-satuan pendidikan 

Islam baik formal maupun nonformal seperti 

madrasah, pesantren, madrasah diniyah, 

majlis ta’lim dan sebagainya akan tumbuh 

dan berkembang secara terarah dan terpadu 

dalam sistem pendidikan nasional.
67

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa unsur-

unsur budaya Islam telah menjadi bagian 
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integral dari warisan budaya bangsa, 

sehingga pendidikan nasional yang bertujuan 

untuk memajukan kebudayaan nasional, dan 

berarti pula memajukan unsur-unsur budaya 

Islam.Begitu pula pendidikan di pesantren 

dan madrasah, merupakan suatu bagian dari 

warisan budaya bangsa yang dibina dan 

dikembangkan dalam rangka pembinaan 

pendidikan nasional, juga berarti memajukan 

dan mengembangkan sistem pendidikan 

Islam. 

Dalam upaya membentuk manusia 

Indonesia yang beriman dan bertakwa, 

pendidikan agama memiliki peranan yang 

sangat penting.Untuk itulah pendidikan 

agama wajib diberikan pada semua satuan, 

jenjang, dan jenis pendidikan, baik melalui 

jalur sekolah maupun jalur luar sekolah.
68

 

Dalam sistem pendidikan nasional, 

pesantren yang mempunyai akar kuat dalam 

masyarakat Islam Indonesia merupakan 

bagian dari jaur pendidikan luar sekolah.Di 

pesantren secara intensif agama dipelajari, 

didalami dan dikaji. 

Kemudian sistem yang lebih struktur 

dari apa yang terjadi di pesantren adalah 
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madrasah diniyah (keagamaan) yang terdiri 

atas madrasah diniyah awaliyah dan 

madrasah diniyah wustha. Materi yang 

dipelajari di madrasah diniyah adalah 

keagamaan, namun berbeda dengan di 

pondok pesantren umumnya.Di madrasah 

diniyah materi telah lebih terstruktur dan 

berjenjang.
69
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses 

penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural 

sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa 

adanya manipulasi, serta jenis data yang 

dikumpulkan terutama data kualitatif. Bogdan dan 

Taylor  mengemukakan penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Kajian utama penelitian kualitatif adalah 

fenomena atau kejadian yang berlangsung dalam 

situasi sosial tertentu.Peneliti harus terjun langsung 

ke lapangan (lokasi) untuk membaca, memahami, 

dan mempelajari situasi.Kegiatan peneliti adalah 

mengamati, mencatat, bertanya, dan menggali 

sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa 

yang sedang terjadi saat itu.
70

 

Jenis penelitian kualitatif yang diguanakan 

adalah studi kasus.Studi kasus merupakan penelitian 

yang mendalam tentang individu, satu kelompok, 
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satu organisasi, satu program kegiatan dan 

sebagainya dalam waktu tertentu.Tujuannya untuk 

memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari 

sebuah entitas. Studi kasus akan menghasilakan data 

yang dapat dianalisis untuk membangun sebuah 

teori. Data studi kasus diperoleh dari observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi.
71

 

 

B. Kehadiran Penelitian 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. 

Kedudukan peneliti dalam penelitian 

kualitatif cukup rumit.Ia sekaligus merupakan 

perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, 

penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor 

hasil penelitiannya.
72

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi 

penelitian di Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif 

Desa Mrican Kec. Jenangan Kab. 

Ponorogo.Pengambilan lokasi ini didasarkan pada 

topik yang dipilih penulis yaitu mengenai 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional 
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guru madrasah diniyah.Adapun lokasi tersebut 

dijadikan sebagai tempat penelitian karena untuk 

mengetahui kompetensi guru yang ada di Madrasah 

Diniyah Awaliyah Ma’arif Mrican. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

yang dikategorikan kedalam sumber data tertulis dan 

foto.Adapun yang dimaksud dengan kata-kata dan 

tindakan adalah orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai yang merupakan sumber data 

utama.Kemudian bahan tambahan yang berasal dari 

sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan 

majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, 

dan dokumen resmi.
73

 

Dilihat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber 

primer dan sumber sekunder.Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (peneliti), misalnya kepala sekolah 

dan guru. Sedangkan sumber sekunder merupakan 

sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen.
74
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena 

tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan.
75

 

Adapun teknik pengumpulan data yang 

banyak digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu: 

1. Observasi   

Observasi merupakan sebuah teknik 

pengamatan dan pencatatan sistematis dari 

fenomena-fenomena yang diselidiki.Observasi 

dilakukan untuk menemukan data dan informasi 

dari gejala atau fenomena (kejadian atau 

peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada 

tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.
76

 

Teknik yang digunakan peneliti adalah 

observasi non-partisipan, sehingga peneliti tidak 

terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi 

digunakan untuk menggali data terkait 

kompetensi pedagogik dan kompetensi 
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profesional guru di Madrasah Diniyah Awaliyah 

Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pemberian sejumlah 

pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan 

diajukan kepada seseorang mengenai topik 

penelitian secara tatap muka, dan peneliti 

merekam jawaban-jawabannya sendiri.
77

 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam adalah proses tanya 

jawab secara mendalam antara pewawancara 

dengan informan guna memperoleh informasi 

yang lebih terperinci sesuai dengan tujuan 

penelitian. Wawancara mendalam sangat cocok 

untuk mengumpulkan data pribadi, pandangan-

pandangan dan pengalaman seseorang, terutama 

ketika topik-topik tertentu yang sedang 

dieksplorasi.
78

 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, teknik 

wawancara dilakukan dengan cara memberikan 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung 

mengenai masalah yang sedang terjadi terhadap 

orang yang akan dimintai keterangan. Dalam 
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penelitian ini wawancara akan dilakukan 

kepada: 

a. Kepala madrasah, untuk mendapatkan 

informasi terkait dengan kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional guru 

madrasah diniyah serta dampaknya terhadap 

kualitas peserta didik. 

b. Guru madrasah, untuk mendapatkan 

informasi terkait dengan kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional guru 

madrasah diniyah serta dampaknya terhadap 

kualitas peserta didik. 

c. Peserta didik, untuk mendapatkan informasi 

terkait tentang dampak kompetensi 

pedagogik dan kompetensi professional guru 

terhadap kualitas peserta didik. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu.Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya dari 

seseorang.Studi dokumen merupakan 

pelengkapdari penggunaan teknik observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif.
79

 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data lapangan berupa: 

a. Sejarah berdirinya Madrasah Diniyah 

Awaliyah Ma’arif Mrican 
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b. Letak geografis Madrasah Diniyah Awaliyah 

Ma’arif Mrican 

c. Visi dan misi Madrasah Diniyah Awaliyah 

Ma’arif Mrican 

d. Jumlah guru dan siswa Madrasah Diniyah 

Awaliyah Ma’arif Mrican 

e. Sarana dan prasarana Madrasah Diniyah 

Awaliyah Ma’arif Mrican 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif mengikuti 

model Miles and Huberman. Miles and Huberman 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlansung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif secara 

interaktif menurut Miles dan Huberman meliputi: 

reduksi data (data reducation), penyajian data (data 

display) dan kesimpulan (verification). 
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1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.
80

 Dalam 

penelitian ini data yang akan direduksi adalah 

data-data hasil obsevasi, wawancara serta hasil 

penelitian yang dilakukan di Madrasah Diniyah 

Awaliyah Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo. 

2. Penyajian data 
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Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data yang bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya.Miles 

and Huberman menyatakan yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutkanya 

berdasarkan apa yang telah diapahami tersebut.
81

 

Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti akan 

menyajikan data dengan mendiskripsikan 

kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional guru madrasah diniyah di Madrasah 

Diniyah Awaliyah Ma’arif Mrican Jenangan 

Ponorogo. 

3. Kesimpulan (verification) 

Langkah ketiga dalam analisi data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Dengan demikian kesimpulan 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, 

tetapi mungkin juga tidak, karena telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam peneltian kualitatif masih bersifat 
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sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan.
82

Adapun 

kesimpulan tersebut berkaitan dengan 

kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional guru madrasah diniyah di Madrasah 

Diniyah Awaliyah Ma’arif Mrican Jenangan 

Ponorogo. 

 

 

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data hasil kualitatif antara lain dilakukan 

dengan cara sebagai berikut. 

1. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti 

melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan.Dengan meningkatkan 

ketekunan, maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang telah 

ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga 

dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti 

dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati. 
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Sebagai bekal peneliti untuk 

meningkatkan ketekunan adalah dengan cara 

membaca berbagai referensi buku maupun hasil 

penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang 

terkait dengan temuan yang diteliti.
83

Selanjutnya, 

penelitian dilakukan secara tekun di Madrasah 

Diniyah Awaliyah Ma’arif Mrican Jenangan 

Ponorogo. 

2. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding data itu.  

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data, 

seperti dokumentasi, hasil observasi, hasil 

wawancara dengan mewawancarai lebih dari satu 

subjek yang dianggap memiliki sudut pandang 

yang berbeda.
84

Dengan demikian, peneliti 

mewawancarai kepala sekolah, guru-guru serta 

siswa di Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif 

Mrican Jenangan Ponorogo. 

 

H. Tahapapan-Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan-tahapan penelitian dalam 

melakukan penelitian ada 3 tahapan, yaitu sebagai 

berikut. 
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1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan, dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data.
85

 

3. Tahap analisis data, yang lebih difokuskan 

selama proses di lapangan bersamaan dengan 

pengumpulan data.
86
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah DiniyahAwaliyah 

Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo 

Sejarah berdirinya Madrasah Diniyah 

Awaliyah Ma’arif Mrican dikarenakan masyarakat 

Dukuh Pondok yang berbasis Nahdatul Ulama, 

sehingga dari tokoh masyarakat dan para jamaah 

Masjid Al Muttaqin sepakat dan bermusyawarah 

mendirikan suatu madrasah sore, dulu namanya 

cuma madrasah sore, tidak ada namanya TPA atau 

TPQ. Kemudian madrasah dikelola oleh generasi 

para tokoh masyarakat dan generasi remaja masjid 

yang mampu membimbing di madrasah yang berada 

di Masjid Al Muttaqin. 

Madrasah tersebut didirikan sekitar tahun 

1957 yang berdirinya sementara sebagai tempat 

pembelajaran di laksanakan di mushola yang 

kemudian direhab atau direnovasi menjadi 

masjid.Kemudian, hari demi hari siswa terus 

bertambah sehingga pembelajaran dilaksanakan di 

masjid dan dirumah seorang tokoh yang berada di 

sebelah masjid yang bernama bapak Misirin.Sesuai 

dengan perkembangan zaman, anak yang mengaji 

itu terus ada, tetapi gurunya ada tambal sulamnya, 
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maksudnya gurunya ada yang masuk ada yang 

keluar ada yang pergi merantau tidak menetap 

sehingga gurunya mengalami pergantian.Guru yang 

mengajar berasal dari penduduk Dukuh Pondok 

Desa Mrican dan ada dari luar Desa Mrican. 

Kemudian tahun 2014, Dukuh Pondok sudah 

mampu membuat gedung madrasah dengan 3 ruang 

yang sampai saat ini masih dipakai dan dikelola 

dengan baik . Adapun guru-guru Madrasah Diniyah 

Awaliyah Ma’arif Mrican  merupakan mahasiswa 

IAIN  Ponorogo. Dan sampai saat ini pembelajaran 

masih berjalan dengan aktif.
87

 

2. Letak Geografis Madrasah Diniyah Awaliyah 

Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo 

Letak geografis Madrasah Diniyah Awaliyah 

Ma’arif Mrican lokasinya berada di Jalan Brantas 

RT 02 Dusun Pondok Desa Mrican Kecamatan 

Jenangan.Dengan nomor statistik 311235020056. 

Dan dusun ini statusnya  desa mrican tetapi 

wilayahnya dusun pondok ini merupakan dusun 

yang paling pinggir atau paling barat yang 

berbatasan dengan desa singosaren. 

Adapun batas-batasnya adalah: 
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a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Singosaren 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Singosaren 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Singosaren 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mrican 

Dusun Pondok ini merupakan dusun yang 

menjorok ke Desa Singosaren, yang pada zaman 

dahulu Dusun Pondok ini yang babat Mbah 

Gondobirowo sehingga Dusun ini masuk Desa 

Mrican.
88

 

3. Visi dan Misi Madrasah Diniyah Awaliyah 

Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo 

Sebagaimana lembaga pendidikan pada 

umumnya, Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif 

Mrican memiliki visi dan misi dalam 

perkembangannya.Adapun visi dan misinya sebagai 

berikut. 
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a. Visi 

Terwujudnya santri yang unggul dalam imtak 

dan berakhlakul karimah mampu menerapkan 

dalam kehidupan 

b. Misi 

1) Menumbuhkan penghayatan dan 

pengamalan agama Islam. 

2) Meningkatkan mutu pendidikan sesuai 

dengan tuntutan masyarakat dan 

perkembangan iptek. 

3) Meningkatkan prestasi dalam bidang 

ekstrakurikuler sesuai potensi yang ada. 

4) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara optimal sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya.
89

 

4. Sarana dan Prasarana Madrasah Diniyah 

Awaliyah Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal 

yang menjadi penunjang terlaksananya kegiatan 

belajar mengajar.Sehingga dalam pembelajaran 

diperlukan adanya sarana prasarana yang memadai. 
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Adapun sarana prasarana Madrasah Diniyah 

Awaliyah Ma’arif Mrican adalah sebagai berikut: 

ruang kelas jumlah 3 kondisi baik, ruang kepala 

sekolah dan guru jumlah 1 kondisi baik, masjid 

jumlah 1 kondisi baik, kamar mandi jumlah 2 

kondisi baik, tempat wudhu jumlah 2 kondisi baik, 

meja jumlah 30 kondisi baik, papan tulis jumlah 3 

kondisi baik, almari jumlah 4 kondisi baik.
90

 

5. Keadaan Guru/Ustadz Madrasah Diniyah 

Awaliyah Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo 

Guru/ustadz Madrasah Diniyah Awaliyah 

Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo berjumlah 7 

orang yang terdiri dari laki-laki  4 dan perempuan 3. 

Adapun 2 guru berstatus sarjana pendidikan dan 5 

guru berstatus mahasiswa di Iain Ponorogo.
91

 

6. Keadaan Siswa Madrasah Diniyah Awaliyah 

Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo 

Siswa Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif 

Mrican Jenangan Ponorogo berjumlah 32 siswa 

dengan keterangan sebagai berikut: kelas 1 jumlah 

10 siswa, kelas 2 jumlah 8 siswa, kelas 3 jumlah 8 
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siswa, kelas 4 jumlah 6 siswa. Dan jumlah 

keseluruhan laki-laki berjumlah 15 siswa dan 

perempuan berjumlah 17 siswi.
92

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Diniyah 

di Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif Mrican 

Jenangan Ponorogo 

Kompetensi pedagogik merupakan 

kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan 

guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran 

peserta didik yang meliputi kemampuan pemahaman 

peserta didik, perencanaan atau pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar serta 

pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasaikan berbagai potensi yang dimiliki 

oleh peserta didik tersebut.Dalam kompetensi 

pedagogik ini, guru harus mampu memahami atau 

menguasai karakteristik peserta didiknya dari 

berbagai segi aspek, diantaranya yaitu dari aspek 

fisiik, moral, sosial, emosional serta intelektual 

setiap peserta didik.Selain hal itu, guru juga 

diharapkan mampu menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.Setiap 
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peserta didik tentunya memiliki karakter, minat, sifat 

serta tingkat kecerdasan yang berbeda-beda dan 

tidak bisa untuk disamakan, karena setiap individu 

memiliki keunikan tersendiri. Sehingga seorang guru 

harus mampu terlebih dahulu memahami peserta 

didik dalam proses pembelajaran. 

Berikut ini penjelasan Bapak Mahsun 

Nahrowi selaku Kepala Sekolah Madrasah Diniyah 

mengenai kompetensi pedagogik guru madrasah 

diniyah: 

Kompetensi pedagogik guru madrasah 

diniyah, selain guru memahami atau 

menguasai materi, tapi guru perlu 

mengetahui dan memahami peserta didik 

serta pengembangan kognitif peserta didik 

dan juga untuk mengetahui kepribadian-

kepribadian peserta didik di madrasah 

diniyah ini.
93

 

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui 

bahwa guru perlu memahami peserta didik dari 

perkembangan kognitifnya dan juga kepribadian 

setiap peserta didik.Karena tingkat kemampuan 

peserta didik setiap individunya memiliki 

kemampaun atau tingklat kecerdasan yang berbeda-

beda. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk 
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menguasai kemampuan tersebut yang nantinya akan 

mempengaruhi cara kerja guru tersebut.  

Kemudian, pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik apabila seorang guru itu mengacu 

kepada kurikulum yang berlaku dalam madrasah. 

Secara singkatnya kurikulum merupakan suatu 

kumpulan daftar  pelajaran yang akan diajarkan 

kepada peserta didik lengkap dengan penilaian 

evaluasi dalam waktu tertentu. Adapapun kurikulum 

yang digunakan dalam madrasah diniyah ini 

disampaikan oleh Bapak Mahsun Nahrowi: 

Pengembangan kurikulum sementara ini 

masih mengacu pada kurikulum KEMENAG 

tahun 2004 karena untuk menyesuaikan 

kurikulum dari FKDT baik tingkat 

kecamatan atau tingkat kabupaten belum 

mampu karena terbentur dengan anggaran 

madrasah yang masih minim. Karena belum 

punya anggaran BOSDA.
94

 

Sehingga Madarsah Diniyah Ma’arif dalam 

hal perencanaan pembelajaran dapat dikatakan 

kurang maksimal.Semua guru di Madrasah Diniyah 

tersebut tidak ada yang membuat perencanaan 

pembelajaran atau RPP. Hal tersebut dikarenakan 

banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya Guru 
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madin tersebut mayoritas kuliah pada luar jalur 

kependidikan sehingga tidak mampu dan tidak 

faham apa itu RPP dan sejenisnya, kemudian dari 

pihak  madrasah sendiri tidak fokus terhadap hal 

tersebut, sehingga sifatnya fleksibel. Maksudnya 

guru diberi kebebasan tersendiri dalam 

menyampaikan materi pembelajaran yang terpenting 

sesuai dengan jadwalnya masing-masing.Jadi yang 

dipersiapkan guru sebelum memulai pembelajaran 

tergantung pada individu guru masing-masing. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ustadzah Eka 

Lasmiati saat wawancara mengenai persiapan yang 

dilakukan sebelum mengajar: 

Saya mempersiapkan penguasaan materi 

yang akan saya sampaikan supaya materi-

materi dapat tersampaikan dengan baik. 

Karena tidak adanya rancangan pembelajaran 

seperti sekolah formal, maka persiapan-

persiapan saat mengajar tergantung individu 

guru masing-masing.
95

 

 

Kemudian hal serupa yang diungkapkan oleh 

Ustadz Muhammad Arif mengenai persiapan yang 

dilakukan sebelum mengajar: 
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Sebelum mengajar yang saya persiapkan 

adalah membaca-baca materi yang akan saya 

ajarkan. Karena di Madrasah ini guru tidak 

membuat RPP, sehingga tidak ada acuan 

yang jelas dan materi hanya menyesuaikan 

saja.Mayoritas guru di madrasah ini tidak 

faham mengenai RPP sehingga tidak bisa 

untuk membuat RPP.
96

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan guru, harus melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik dan dialogis, karena akan 

berpengaruh terhadap peserta didik. Guru harus 

pandai-pandai mengelola kelasnya dengan baik agar 

proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang diharapkan. Maka guru 

harus mampu mengelola kelas serta menciptakan 

suasana belajar yang kondusif agar pelaksanaan 

pembelajaran lebih efektif. Apabila guru mampu 

mengelola kelas secara kondusif, maka materi yang 

disampaikan oleh guru akan lebih mudah dipahami 

oleh peserta didik. Karena kemampuan peserta didik 

dalam memahami suatu materi pelajaran tidak hanya 

disebabkan karena tingkat kecerdasan saja, akan 

tetapi juga disebabkan oleh kemampuan guru dalam 

menjelaskan materi. Berikut pemaparan Ustadzah 
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Eka Lasmiati terkait menciptakan suasana belajar 

yang kondusif: 

Sebelum saya memulai pembelajaran, siswa 

saya minta untuk tenang dan mendengarkan 

apa yang saya terangkan. Sehingga ketika 

suasana tenang maka kemungkinan murid 

akan faham. Tetapi ketika siswa mulai jenuh 

mendengarkan, mereka akan ramai sendiri 

dengan temannya. Sehingga saya sebagai 

guru harus menegur agar suasana kembali 

kondusif.
97

 

Mengenai hal tersebut, Ustadz Muhammad 

Arif menjelaskan bahwa: 

Untuk membuat suasana kondusif, yakni 

saya menyuruh murid-murid menyalin 

Iqra’/AlQuran yang dibacanya di buku 

masing-masing sambil menunggu gilirannya 

mengaji. Hal ini saya lakukan untuk 

mengurangi siswa ramai dan berlarian ke 

sana kemari.
98
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 Selain guru harus mampu mengelola kelas 

seperti yang telah dijelaskan tersebut, Guru terlebih 

dahulu harus memahami tingkat kecerdasan atau 

pemahaman peserta didik sehingga dalam mengajar 

guru memerlukan strategi atau metode yang 

digunakan untuk menyampaiakan materi yang 

mampu menarik perhatian peserta didik supaya 

materi yang disampaikan guru dapat diterima atau 

dipahami oleh peserta didik. Sehingga guru harus 

berupaya dengan sungguh untuk menjadikana 

peserta didiknya mampu menangkap materi yang 

disampaikan.Sehingga penggunaan metode atau 

strategi merupakan suatu hal yang penting yang 

harus diperhatikan oleh guru saat mengajar, karena 

merupakan penunjang keberhasilan dalam 

pembelajaran di Madarsah Diniyah tersebut. Seperti 

yang dipaparkan oleh Ustadzah Eka Lasmiati: 

Metode atau strategi yang digunakan di 

madrasah ini mayoritas menggunakan 

metode ceramah dan bercerita.Untuk 

pelajaran Bahasa Arab ada yang dibuat 

nyanyian supaya anak lebih cepat menghafal. 

Kemudian pelajaran fiqih menggunakan 

metode praktek, seperti pada bab wudhu, 

sholat, adzan, dan lainnya. Untuk masalah 

strategi pembelajaran, guru-guru di madrasah 

ini mengikuti kegiatan workshop, tetapi 
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untuk mempraktekkan saat pembelajaran 

memerlukan kesiapan tersendiri.
99

 

Madrasah Diniyah Ma’arif dalam 

pelaksanaan pembelajarannya guru cenderung 

menggunakan metode ceramah, cerita, nyanyian dan 

praktek.Dan untuk masalah strategi atau metode 

lainnya guru Madarsah ini belum terlalu 

mempersiapkan. 

Guru sering menggunakan metode ceramah 

dengan memanfaatkan media papan tulis 

untuk menunjang pembelajaran agar peserta 

didik mencatat point penting yang 

disampaikan oleh guru.
100

 

Ustadz Muhammad Arif juga menambahkan 

terkait dengan metode/strategi yang digunakan saat 

mengajar: 

Saya mengajar biasanya menggunakan 

metode ceramah dengan menerangkan materi 

kepada siswa kemudian point penting saya 

tulis di papan tulis supaya siswa 

menulis.Kemudian untuk mengetes 

                                                           
99

Lihat Transkip Wawancara 18/W/14-03-2019 dalam lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
100

Lihat Transkip Observasi 01/O/28-II/2019 dalam lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 



110 
 

 

pemahaman siswa saya ajak Tanya jawab 

mengenai materi yang disampaikan.
101

 

Namun, Madrasah Diniyah Ma’arif Mrican 

ini juga tidak lepas dalam penggunaan teknologi 

dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa guru 

menggunakan laptop dalam mengajar, walaupun 

tidak sering atau bisa dikatakan sangat jarang  dalam 

penggunaan laptop, akan tetapi sudah mampu 

menambah semangat belajar peserta didik. Karena 

penggunaan laptop dalam mengajar disesuaikan 

dengan materi yang di sampaikan.Sehingga 

penggunaan laptop setidaknya sudah mampu 

mengubah pembelajaran yang lebih bervariatif yang 

tidak terkesan monoton. 

Berikut pemaparan Ustadz Muhammad Arif 

mengenai penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran: 

Saya memanfaatkan laptop untuk 

menampilkan video semacam kartun yang 

sesuai dengan materi pada mata pelajaran 

akidah, sehingga harapan saya siswa itu lebih 
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semangat lagi dalam belajar.Walaupun 

sangat jarang dalam penggunaan laptop.
102

 

Kemudian hal yang penting dari kompetensi 

pedagogik adalah menyelenggarakan evaluasi dan 

penilaian proses belajar peserta didik. Evaluasi 

pembelajaran adalah suatu proses untuk 

menggambarkan sekaligus menyajikan informasi 

penting atau data untuk mengatahui sejauh mana 

kemampuan atau tingkat perubahan peserta didik 

dalam proses pembelajaran di semester atau kegiatan 

belajar selanjutnya. Evaluasi merupakan proses 

penilaian yang dilakukan secara terus menerus, tidak 

dilakukan di akhir pengajaran saja. Pada intinya 

dengan adanya evaluasi akan memberikan kontribusi 

atau pengaruh yang penting unrtuk memperbaiki 

pengajaran. Sedangkan penilaian proses belajar 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam 

memahmi pelajaran yang telah disampaikan oleh 

guru dengan skala penilaian yang telah ditetapkan. 

Melalui penilaian inilah yang nantinya akan 

menunjukkan pencapaian peserta didik selama 

menjalani proses belajar. 
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Terkait dengan evaluasi dan penilaian di 

Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif Mrican, 

Ustadz Muhammad Arif mengungkapkan bahwa: 

Evaluasi yang biasa dilakukan adalah 

ulangan harian dan ujian semester.Kemudian 

juga sering saya berikan kuis-kuis kepada 

siswa untuk menambah nilai mereka.
103

 

Jadi, evaluasi pada Madrasah Diniyah 

Awaliyah Ma’arif Mrican berupa ujian harian dan 

ujian semester sebagai penentu kenaikan kelas 

peserta didik. 

2. Kompetensi Profesional Guru Madrasah Diniyah 

di Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif Mrican 

Jenangan Ponorogo 

Kompetensi profesional merupakan 

kemampuan guru yang berhubungan dengan 

penguasaan materi pembelajaran atau bidang studi 

yang diampunya secara luas dan mendalam untuk 

membimbing peserta didik dalam memenuhi standar 

kompetensi yang telah ditetapkan. Terkait dengan 

kompetensi profesional guru Madrasah Diniyah 

tersebut, bapak Mahsun Nahrowi selaku Kepala 

Sekolah Madrasah menjelaskan bahwa: 
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Seorang guru memang harus perlu memiliki 

keprofesionalan karena supaya untuk 

peningkatan mutu seorang guru itu sendiri 

dalam memberikan pembelajaran kepada 

anak didik supaya kedepannya anak-anak itu 

bisa mencapai suatu prestasi dari 

pembelajaran yang lebih baik.Sehingga guru 

dituntut supaya mampu menguasai materi 

dari mata pelajaran yang diajarkannya supaya 

bisa mencapai keprofesionalan seorang 

guru.
104

 

Keprofesionalan seorang guru merupakan 

bagian penting dalam pendidikan. Guru yang 

profesional akan mampu meningkatkan mutu 

pendidikan. Oleh karena itu guru harus mampu 

mengembangkan dirinya dengan ilmu pengetahuan 

serta keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan 

dalam pembelajaran. 

Berhubungan dengan penguasaan materi oleh 

guru Madrasah, Ustadz Syahrul Fathoni 

memaparkan sebagai berikut: 

Penguasaan materi oleh guru itu sangat 

penting, jika guru menguasai materi yang 

diajarkannya maka akan memudahkan guru 

tersebut dalam penyampaian materi kepada 
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peserta didiknya. Untuk penguasaan materi 

yang dilakukan oleh guru Madrasah ini 

sendiri sudah maksimal, hanya saja para guru 

belum punya standarisasinya.
105

 

Dari penjelasan tersebut untuk penguasaan 

materi guru Madrasah sudah maksimal dilakukan 

guru Madrasah Diniyah Mrican.Namun untuk lebih 

memaksimalkan penguasaan materi pembelajaran 

guru harus mampu mengembangkan materi serta 

pemilihan materi yang tepat yang diajarkannya 

tersebut. Mengenai hal itu, Ustadz Syahrul Fathoni 

menambahkan penjelasan: 

Untuk pengembangan materi saya melihat 

materi apa yang akan saya ajarkan. Misalkan 

mata pelajaran akidah, qurdist serta fiqih 

saya kembangkan ke pada contoh dalam 

kehidupan sehari-hari sesuai dengan 

kemampuan anak berfikir. Biasanya kan 

anak-anak itu lebih bisa menangkap jika 

diberi contoh-contoh dalam kehidupan 

sehari-hari.
106
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Selanjutnya mengenai pertimbangan 

penggunaan materi atau pemilihan materi yang akan 

digunakan dalam pembelajaran di Madrasah Diniyah 

Ma’arif yang menentukan tujuan pendidikan 

terhadap peserta didik. Ustadzah Eka Lasmiati 

mengungkapkan bahwa : 

Pertimbangannya dengan melihat jenjang 

kelas serta menyesuaikan muridnya juga. 

Kemudian melihat buku sebagai acuan 

apakah materi cocok untuk diberikan apa 

belum.
107

 

Dalam hal ini, Ustadz Syahrul Fathoni juga 

berpendapat bahwasanya: 

Materi di Madrasah ini sifatnya 

fleksibel.Sehingga pertimbangan dalam 

memilih materi menyesuaikan kelas dan 

muridnya.
108

 

Dari penjelasan tersebut, pemilihan materi  

sangat mempengaruhi proses pendidikan, apakah 

pemilihan materi yang disampaikan oleh guru dapat 

diterima dan dipahami siswa atau tidak. Karena 

pemahaman siswa terhadap materi tidak hanya 

ditentukan oleh tingkat kecerdasan atau kebodohan 
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siswa tetapi juga dari cara guru mengajar, strategi 

atau metode yang digunakan apakah sudah sesuai 

dengan kemampuan atau tingkatan peserta didik itu. 

Sehubungan dengan pemilihan materi, 

tentunya seorang guru dalam mengajar 

menggunakan sumber belajar yang tepat untuk 

peserta didiknya. Karena guru tidak akan mungkin 

menjelaskan materi kepada peserta didik tanpa 

adanya sumber belajar yang jelas. Namun Seperti 

yang diungkapkan oleh Ustadz Syahrul Fathoni 

bahwa: 

Semua guru di Madrasah ini tidak memiliki 

buku pegangan yang untuk Madrasah 

Diniyah.Sehingga sumber belajar yang sering 

kita gunakan sebagai bahan acuan ya buku 

dari Jenjang MI seperti akidah akhlah, 

qurdist, bahasa Arab.Kemudian buku 

Tuntunan sholat serta kamus bahasa Arab 

dan buku-buku lainnya yang mendukung 

materi tersebut.
109

 

Kepala sekolah di Madrasah Diniyah Ma’arif 

Mrican selalu berupaya untuk meningkatkan 

keprofesionalan seorang guru madrasah diniyah. Hal 

ini diungkapkan beliau Bapak Mahsun Nahrowi 

sebagaimana berikut: 
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Dalam meningkatkan keprofesionalan guru 

madrasah diniyah, guru-guru madrasah 

mengikuti workshop-workshop mengenai 

strategi pembelajaran dari FKDT atau di 

tingkat Kabupaten untuk menunjang atau 

untuk meningkatkan seorang guru dalam 

mendidik peserta didik supaya lebih baik dan 

profesional.
110

 

Kemudian beliau bapak Mahsun Nahrowi 

selaku kepala sekolah juga menambahkan bahwa 

seorang guru Madrasah Diniyah itu juga harus 

profesional sebagai seorang guru. Hal ini 

diungkapkan beliau sebagai berikut:  

Kalau gurunya bisa profesional atau 

berkualitas otomatis peserta didiknya bisa 

lebih baik mutunya juga lebih baik kemudian 

prestasinya juga akan lebih baik. Dan itu 

memang sudah menjadi suatu tanggungjawab 

seorang guru untuk meningkatkan mutu 

pendidikan.
111
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3. Dampak Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 

Profesional Guru Terhadap Kualitas 

Pembelajaran di Madrasah Diniyah Awaliyah 

Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo 

Dalam kegiatan belajar mengajar guru 

memiliki peran dalam menentukan kualitas 

pengajaran yang dilakukan.Pengajaran merupakan 

alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh sebab 

itu, guru dituntut untuk dapat mengelola kelas, 

penggunaan strategi ataupun metode mengajar yang 

tepat, sikap seorang guru yang mampu mewujudkan 

pelasanaan proses belajar lebih efektif, 

mengembangkan materi dengan baik serta mampu 

meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami 

pelajaran yang harus peserta didik capai. 

Guru yang memiliki kompetensi baik akan 

mampu menciptakan kondisi belajar yang optimal. 

Karena kompetensi yang dimiliki oleh guru akan 

menentukan berhasil tidaknya kegiatan belajar yang 

dilakukan serta akan berpengaruh terhadap 

pencapaian prestasi belajar. 

Dalam proses belajar mengajar, penguasaan 

materi dan penggunaan metode oleh guru sangat 

diperlukan. Yang terpenting bagaimana materi yang 

disampaikan mampu dipahami peserta didik. 
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Adapun pemahaman peserta didik mengenai 

materi yang disampaiakan oleh guru, Novi Nur 

Aisyah  mengungkapkan bahwa: 

Terkadang faham terkadang juga sulit untuk 

paham mbak, tergantung materi yang 

diajarkan. Kalau materinya sulit ya agak 

susah cepat paham mbak. Kadang-kadang 

gurunya kalau menerangkan terlalu cepat.
112

 

Dalam hal ini, Ustadz Syahrul Fathoni juga 

berpendapat bahwasanya: 

Anak mampu memahami materi itu biasanya 

tergantung materi yang 

disampaikan.Sebagian siswa sudah ada yang 

mampu memahami dan ada yang belum 

mampu memahami.Dan biasanya anak itu 

saat diajar berlarian ke sana kemari sehingga 

kemungkinan anak yang seperti itu susah 

paham terhadap materi yang disampaikan.
113

 

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa 

selain dari cara mengajar guru yang kurang 

memperhatikan peserta didik, juga masih banyak  

siswa yang kurang serius dalam belajar, sering 
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bercanda saat diajar dan akhirnya kurang 

memperhatikan yang menyebabkan siswa itu sulit 

untuk memahami materi yang disampaiakan guru. 

Hal tersebut harus ditangani oleh seorang guru agar 

proses belajar mengajar menjadi tertib dan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Berikut ini 

ungkapan Ustadz Muhammad Arif terkait 

menangani siswa yang tidak tertib dalam 

pembelajaran: 

Langkah pertama yang saya lakukan adalah 

menegur murid.Jika setelah ditegur tidak ada 

perubahan kemudian saya berikan 

pengarahan.
114

 

Dengan adanya hal tersebut, pemberian 

motivasi oleh seorang guru kepada peserta didik 

sangatlah diperlukan dan merupakan suatu hal yang 

penting dalam kegiatan pembelajaran.Seorang guru 

harus pandai-pandai dalam memberikan sebuah 

motivasi agar mampu mengembangkan serta 

meningkatkan minat siswa dalam belajar. Mengenai 

hal tersebut, Ustadz Syahrul Fathoni menjelaskan 

bahwa: 

Memberikan motivasi menurut saya adalah 

hal yang paling penting. Motivasi yang saya 

berikan terhadap anak didik adalah dengan 
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cara memberikan reward atau hadiah kepada 

mereka dalam pencapaian belajar. Misalnya 

dengan menambah skor nilai dan menghargai 

setiap apa yang mereka pahami. Dan dengan 

tidak membeda-bedakan antara siswa satu 

dengan lainnya.Karena kita sadari mereka 

berasal dari latar belakang yang berbeda.
115

 

Dalam hal ini, Ustadz Muhammad Arif juga 

berpendapat bahwasanya: 

Ya saya memberikan semangat kepada anak-

anak yang terkadang ada yang bermalas-

malasan, kemudian juga saya memberikan 

arahan pentingnya untuk mengaji dan belajar, 

selain itu juga memberikan bonus kepada 

murid-murid yang rajin agar selalu 

termotivasi dalam belajar.
116

 

Selain seorang guru harus mampu 

memotivasi siswa, guru juga harus mampu 

menciptakan suasana belajar yang aktif yang 

menyebabkan siswa mampu aktif dalam 

belajar.Sehingga pembelajaran mampu berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. 
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Dengan demikian, sebagai seorang guru, ia 

harus lebih kreatif dan mau merubah pembelajaran 

yang sebelumnya kurang menarik menjadi 

pembelajaran  yang sifatnya menarik sehingga 

mampu menarik perhatian peserta didik dan mampu 

menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, 

inovatif serta menyenangkan. Karena pada dasarnya 

siswa yang tidak tertib dalam pembelajaran dapat 

dipicu karena kurang minatnya dalam proses belajar 

yang terjadi. Sehingga guru sangat berperan dalam 

membantu perkembangan peserta didik. 

Berikut pemaparan Ustadz Muhammad Arif 

terkait dengan membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran: 

Untuk membuat siswa selalu aktif maka 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang 

saya lakukan yaitu dengan selalu mengajak 

siswa berkomunikasi atau ikut serta masuk 

dalam pembelajaran.seperti saya adakan 

kuis-kuis, Tanya jawab. Selain itu saya 

membuat absensi untuk menilai siswa yang 

aktif belajar dan menulis serta menyuruh 

mereka mengisi absen jika sudah menulis.
117
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Dari penjelasan-penjelasan di atas tersebut, 

Ustadz Syahrul Fathoni memaparkan bahwasanya : 

Pembelajaran saya lakukan dengan 

menggunakan berbagai strategi yang saya 

kuasai agar tidak menimbulkan rasa 

bosan.Setiap pertemuan, materi yang 

diberikan dan strategi yang saya terapkan 

berbeda sehingga mereka merasa 

bersemangat dalam belajar.
118

 

Oleh sebab itu, jika suatu kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan denagn kondusif serta 

efektif. Maka kemungkinan-kemungkinan tujuan 

dari pembelajaran tersebut dapat terpenuhi sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh lembaga 

pendidikan itu sendiri. Dalam pembelajaran 

katercapaian tujuan pembelajaran itu sangat penting, 

karena sebagai ukuran atau evaluasi dalam 

pelaksanaan pembelajaran apakah nsudah sesuai 

dengan yang diharapkan atau belum. Mengenai 

dengan hal tersebut, Ustadz Muhammad Arif 

memaparkan sebagai berikut: 

Perkiraan saya, ada beberapa point materi 

pembelajaran yang saya sampaikan itu ada 

yang tercapai dan ada yang 
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belum.Kebanyakan materi pembelajaran 

yang tercapai itu berupa materi praktek.
119

 

Kemudian Ustadz  Syahrul Fathoni 

menambahkan penjelasan sebagai berikut: 

Saya kira untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah dilakukan sebagian 

besar sudah sesuai dengan yang diharapkan, 

meskipun juga masih ada beberapa yang 

belum tercapai.Hal tersebut dapat dilihat dari 

dari nilai-nilai ulangan harian dan juga 

praktik kesehariannya. Sebagian mereka 

mampu mengamalkan apa yang telah mereka 

pelajari selama di Madrasah Diniyah ini.
120

 

Sehubungan dengan pencapaian tujuan 

pembelajaran yang dilaksanakan yang dapat dilihat 

dari tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan, pencapaian tujuan pembelajaran juga 

mampu dilihat dari nilai-nilai ulangan yang 

dilaksanakan. Sehingga untuk hasil belajar siswa 

yang menjadikannya sebagai tolak ukur pencapaian 

siswa selama menjalani proses belajar tidak lepas 

dari kompetensi yang dimiliki oleh guru. Jadi, 
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kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

sangat mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut. 

Berikut ini penjelasan Ustadz Syahrul 

Fathoni terkait dengan gambaran hasil belajar siswa 

Madrasah Diniyah Ma’arif Mrican bahwasanya: 

Hasil belajar siswa di madrasah ini dapat 

dilihat dari anak itu belajar di kelas.Kalau 

anak itu mendengarkan yang disampaikan 

guru nilai hasil ulangannya ya bagus. Kalau 

ada tanya jawab sebagian bisa dijawab.
121

 

Jadi, pernyataan di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa mayoritas hasil belajar siswa baik 

dan cukup baik jika siswa tersebut memperhatikan 

apa yang disampaikan oleh guru. Adapun 

permasalahannya untuk siswa yang kurang baik 

dikarenakan dari pribadi siswa itu sendiri, 

bagaimana perilakunya saat diajar oleh guru, 

memperhatikan atau malah bercanda sendiri dengan 

temannya. 

Kemudian bapak Mahsun Nahrowi juga 

menambahkan penjelasan terkait gambaran prestasi 

siswa di Madrasah Diniyah Ma’arif Mrican sebagai 

berikut: 
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Memang prestasi itu perlu proses perlu 

waktu. Sementara ini untuk prestasi murid 

sudah lebih baik dari pada tahun-tahun yang 

lalu atau sebelumnya. Karena sekarang ini 

guru ada peningkatan yang sifatnya berupa 

pelatihan-pelatihan supaya guru lebih baik 

dan profesional dalam mengajar yang 

nantinya juga akan mempengaruhi prestasi 

siswa tersebut.
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah 

Diniyah di Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif 

Mrican Jenangan Ponorogo  

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 

bahwa kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru 

Madrasah Diniyah Ma’arif Mrican ini selain guru harus 

memahami atau menguasai materi, tetapi guru juga 

perlu mengetahui dan memahami peserta didik serta 

pengembangan kognitif peserta didik dan juga untuk 

mengetahui kepribadian-kepribadian peserta didik. 

Seorang guru diharuskan mampu memahami peserta 

didik dari berbagai aspek. Karena setiap peserta didik 

meliliki karakteristik yang berbeda-beda yang akan 

memberikan pengaruh kepada pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

Hal ini sesuai dengan teori yaitu pedagogik 

adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing 

anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak 

mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. 

Jadi pedagogik adalah ilmu mendidik anak.
123

 Oleh 

sebab itu guru sebagai orang yang bertanggungjawab 

terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan dan 

perkembangan potensi peserta didik, baik potensi 
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kognitif maupun potensipsikomotoriknya.
124

 Dalam 

Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (3) butir a 

dikemukakan bahwa 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.
125

Sehingga seorang guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran diharuskan 

mampu memahami siswa mereka, karena setiap siswa 

memiliki latar belakang kehidupan dan status sosial 

yang berbeda-beda.Selain itu siswa memiliki aspek 

intelektual yang berbeda-beda pula, hal ini dapat dilihat 

dari cepat atau lambatnya siswa dalam merespon 

rangsangan yang diberikan oleh guru dalam 

pembelajaran.Kemudian tinggi rendahnya kreativitas 

anak dalam mengolah materi pelajaran yang baru saja 

diterimanya yang dapat dijadikan oleh guru sebagai 

tolak ukur dari kecerdasan seorang siswa. 

Dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, penerapan kurikulum merupakan hal 

penting dalam pendidikan yang merupakan rencana 

untuk mencapai tujuan pendidikan serta berisikan 

kumpulan pelajaran yang di ajarkan kepada peserta 

didik lengkap dengan penilaian evaluasi dalam kurun 

waktu tertentu.Penerapan kurikulum disuatu lembaga 
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pendidikan pastinya memiliki perbedaan. Seperti 

halnya dengan Madrasah Diniyah Ma’arif Mrican, 

pengembangan kurikulum sementara ini masih 

mengacu pada kurikulum KEMENAG tahun 2004 

karena untuk menyesuaikan kurikulum dari FKDT baik 

tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten belum 

mampu karena terbentur dengan anggaran madrasah 

yang masih minim. Sehingga penerapan kurikulum 

dalam madrasah ini masih lemah atau kurang 

diperhatikan. 

Tentunya setiap kurikulum yang di gunakan 

oleh lembaga pendidikan akan memberikan pengaruh 

atau dampak terhadap pelaksanaan pembelajaran. 

Madrasah Diniyah Ma’arif Mrican dalam hal 

perencanaan pembelajaran bersifat fleksibel. Semua 

guru madrasah tersebut tidak ada yang membuat RPP 

sebagai rancangan dalam pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dikarenakan  dalam Madrasah Diniyah ini 

guru mayoritas sedang kuliah dan bukan dari jurusan 

ilmu keguruan, sehingga dapat dipastikan guru tidak 

faham dalam membuat RPP.Selain itu juga kepala 

sekolah tidak memberikan kewajiban guru untuk 

membuat RPP. 

Hal tersebut merupakan kelemahan dalam 

penerapan kurikulum yang di berlakukan dalam 

Madrasah Diniyah, adapun kurikulum itu hanya 

dipahami sebatas pada penggunaan bahan ajar yang 

dijadikan sebagai acuan belajar yang tidak memiliki 

standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Guru 
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dalam mengajar tidak menggunakan target belajar 

tertentu dengan berpedoman pada RPP.
126

Untuk itu, 

kurikulum merupakan rancangan pembelajaran yang 

harus ada di setiap lembaga pendidikan, termasuk 

madrasah diniyah.Menteri Agama Direktorat Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan 

kurikulum Madarsah Diniyah dalam rangka membantu 

masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, 

sistematis dan terstruktur.Namun mayarakat tetap 

memiliki keleluasaan dalam mengembangkan isi 

pendidikan, pendekatan dan muatan kurilukum sesuai 

dengan analisis kebutuhan.
127

 

Sehingga guru dalam menyampaikan materi di 

berikan kebebasan dalam memilih materi yang akan di 

ajarkan yang terpenting sesuai dengan jadwalnya 

masing-masing dan ajaran agama Islam tetap 

tersampaikan dengan baik.Karena madrasah diniyah 

merupakan lembaga pengajaran agama Islam yang 

berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua 

(masyarakat) yang menginginkan anaknya-ankanya 

yang bersekolah di sekolah-sekolah umum untuk 

mendapatkan pendidikan agama Islam yang lebih 

baik.
128

Jadi, pemgajaran dan pendidikan di madrasah 

diniyah itu memiliki tujuan untuk memberikan 

tambahan ilmu pengetahuan agama Islam kepada 
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pelajar-pelajar yang merasa kurang menerima pelajaran 

agama Islam di sekolah-sekolah umum. 

Walaupun tidak ada acuan materi yang jelas 

yang akan di ajarkan ataupun rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang baik. Guru Madarsah Diniyah 

Ma’arif Mrican sebelum melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar mereka tetap mempersiapkan materi yang 

akan di sampaiakan kepada peserta didik dengan 

membaca berulang kali materi serta menguasai materi 

yang akan di sampaikan dalam kegiatan belajar supaya 

materi-materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik. 

Sehingga persiapan-pesiapan saat mengajar tergantung 

individu guru masing-masing dan bersifat fleksibel atau 

menyesuaikan kondisi peserta didik. 

Dalam kegiatan pembelajaran guru harus 

mampu mengelola kelas dan menciptakan suasana 

belajar yang kondusif.Selain itu, guru perlu 

menggunakan strategi atau metode dalam pembelajaran 

supaya peserta didik mampu untuk memahami serta 

menguasai materi yang disampaiakan. Metode 

pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan 

oleh guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran.
129

 Penggunaan metode pada 

pembelajaran dimaksudkan agar siswa mampu 

menangkap pelajaran dengan mudah dan dapat dicerna 

oleh siswa dengan baik, sehingga kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan dengan efektif yang tentunya 
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akan mampu sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

diharapkan.  

Sebelum memulai pembelajaran, guru  

Madrasah Diniyah Ma’arif meminta siswa untuk tenang 

dan mendengarkan apa yang di terangkan guru. 

Sehingga ketika suasana tenang kemungkinan murid 

akan faham. Adapun untuk strategi yang digunakan 

dalam pembelajaran setiap guru memiliki strategi 

tersendiri.Akan tetapi mayoritas strategi yang 

digunakan adalah ceramah dan bercerita.Metode 

ceramah merupakan metode mengajar dengan cara 

menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan 

kepada siswa.
130

 Penggunaan metode ceramah yang 

terus menerus akan menjadikan pembelajaran terkesan 

membosankan karena pembelajaran berpusat pada guru, 

sehingga siswa menjadi pasif atau kurang aktif. 

Sedangkan untuk pelajaran bahasa Arab dibuat 

nyanyian supaya anak lebih cepat dalam menghafal 

kosa kata, dan untuk pelajaran fiqih lebih sering kepada 

praktek seperti bab wudhu, adzan sholat dan lainnya.  

Tidak hanya itu, guru biasanya menggunakan 

metode ceramah dengan menerangkan materi kepada 

siswa kemudian point-point penting di tulis di papan 

tulis supaya siswa mau menulis dan diadakan Tanya 

jawab untuk mengetes pemahaman siswa terhadap 

materi yang disampaiakan. Sebenarnya mengenai 

strategi pembelajaran, guru-guru di Madarsah Diniyah 

ini selalu mengikuti kegiatan workshop yang diadakan 
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oleh FKDT, akan tetapi untuk mempraktekkan atau 

menggunakan saat pembelajaran guru-guru 

memerlukan kesiapan tersendiri. Penggunaan berbagai 

metode pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran 

untuk memacu keaktifan siswa serta agar pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru itu tidak terkesan monoton, 

karena situasi dan kondisi belajar yang monoton akan 

sangat membosankan bagi siswa serta dapat 

mempengaruhi peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. guru mengajar secara monoton 

disebabkan karena ia tidak menguasai metode ataupun 

strategi untuk melaksanakan pembelajaran. 

Madarsah Diniyah Ma’arif Mrican dalam 

kegiatan pembelajaran juga tidak lepas dari penggunaan 

laptop dalam mengajar.Walau sangat jarang tetapi 

penggunaan laptop mampu memberikan pembelajaran 

yang bervariatif dan tidak monoton sehingga peserta 

didik lebih semangat dalam belajar.Pemanfaatan laptop 

biasanya digunakan untuk menayangkan video kartun 

yang sesuai dengan materi akidah.Penggunaan media 

pembelajaran mampu memberikan pembelajaran yang 

menarik.Media pembelajaran dapat dijadikan sebagai 

penarik perhatian dan membuat peserta didik tetap 

terjaga dan memperhatikan. 

Selanjutnya, kegiatan pembelajaran tidak lepas 

dengan adanya evaluasi.Evaluasi digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan atau tingkat 

perubahan peserta didik selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran.Adapun evaluasi yang digunakan 
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Madarsah Diniyah Ma’arif adalah berupa ulangan 

harian dan ujian semester serta pemberian kuis-kuis 

untuk menambah nilai peserta didik. 

Dalam  RPP tentang Guru dikemukakan bahwa 

kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru 

dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang 

sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut : 

pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, 

pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan 

kurikulum atau silabus,perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar (EHB) dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.
131

Sehingga evaluasi merupakan salah satu 

indikator dari kompetensi pedagogik yang harus 

dipenuhi oleh seorang guru.Karena evaluasi diadakan 

untuk mengetahui prestasi hasil belajar siswa untuk 

menentukan apakah materi yang disampaikan perlu 

diulang atau dapat dilanjutkan.Dalam pendidikan guru 

selalu berharap bahwa hasil yang diperoleh sekarang 

lebih memuaskan dari pada sebelumnya.Jadi untuk 

menentukan dan membandingkan antara hasil satu 

dengan lainnya diperlukan adanya evaluasi. 
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B. Analisis Kompetensi Profesional Guru Madrasah 

Diniyah di Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif 

Mrican Jenangan Ponorogo  

Kompetensi profesional adalah kemampuan 

yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas 

keguruan.Kompetensi ini merupakan kompetensi 

yang sangat penting sebab langsung berhubungan 

dengan kinerja yang ditampilkan.Oleh sebab itu 

tingkat keprofesionalan guru dapat dilihat dari 

kompetensi ini.
132

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengetahui 

bahwa kompetensi profesional guru Madrasah 

Diniyah Ma’arif itu seorang guru memang harus 

perlu memiliki keprofesionalan karena supaya 

meningkatan mutu seorang guru itu sendiri dalam 

memberikan pembelajaran kepada anak didik supaya 

kedepannya anak-anak itu bisa mencapai suatu 

prestasi yang lebih baik. Sehingga guru-guru di 

Madarsah Diniyah ini dituntut untuk menguasai 

materi dari mata pelajaran yang diampunya.Adapun 

hal tersebut sesuai dengan penjelasan bahwa 

kompetensi profesional merupakan kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

                                                           
132

 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teoritik dan 

Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP, 

278. 



136 
 

 

diharapkan dalam standar nasional pendidikan.
133

 

Jadi, untuk menjadi seorang guru madrasah diniyah 

ia perlu memiliki suatu kompetensi profesional yang 

mengharuskan ia menguasai materi yang 

diajarkannya agar terwijudnya suatu tujuan 

pendidikan yang telah ditertapkan. 

Menurut guru Madrasah Diniyah Ma’arif 

penguasaan materi oleh guru itu sangat penting, 

sebab apabila guru menguasai materi yang akan 

diajarkan maka akan mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi kepada peserta didik. Guru di 

Madrasah ini dalam hal penguasaan materi sudah 

mereka lakukan secara maksimal. Kemudian dalam 

konteks pendidikan Islam, Abudin Nata mengartikan 

guru atau  mu’allim sebagai orang yang menguasai 

ilmu dan mampu mengembangkannya serta 

menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, 

menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, 

sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, 

internalisasi serta implementasi.
134

Oleh sebab itu, 

guru merupakan seseorang yang digugu dan tiru, 

sehingga wajib bagi seorang guru untuk memiliki 

ilmu yang luas. Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

peneliti amati saat melakukan observasi, bahwa 

guru-guru Madrasah Diniyah Ma’arif dalam 
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pembelajaran mereka menguasai materi yang meraka 

ajarkan kepada peserta didiknya. 

 Adapun untuk materi yang mereka gunakan 

juga mereka kembangkan dengan melihat isi materi 

yang akan di ajarkan. Pengembangan materi yang 

dilakukan oleh guru cenderung dengan memberikan 

contoh-contoh dalam kehidupan sehari dan di 

sesuaikan dengan kemampuan berfikir peserta 

didik.Karena peserta didik itu lebih bisa memahami 

dan menangkap materi jika diberikan contoh yang 

bersangkutan dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Berhubung Madrasah Diniyah Ma’arif ini 

dalam penggunaan materi yang disampaikan sifatnya 

fleksibel, maka guru-guru dalam memilih materi 

yang akan di ajarkannya dengan cara melihat jenjang 

kelas dan kondisi dari peserta didik serta melihat 

buku yang dijadikan sebagai acuan dalam memilih 

materi. Buku yang dijadikan acuan dalam Madrasah 

Diniyah Ma’arif ini berupa buku-buku pelajaran MI 

serta buku-buku yang menunjang materi tersebut 

karena guru-guru tidak memiliki buku pegangan 

yang di khususkan untuk Madarsah Diniyah. 

Sehingga guru madrasah diniyah ma’arif belum 

mampu memperdalam ilmu pengetahuan secara 

profesional dalam konteks global atau secara umum 

dan menyeluruh. 

Namun demikian, guru-guru di Madarsah 

Diniyah Ma’arif ini tetap menjalankan tugasnya 

sebagai seorang guru yang profesional yang 
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memiliki wawasan ilmu  secara luas dan mendalam. 

Walaupun mereka tidak mempunyai kualifikasi 

keguruan secara formal, melainkan yang terpenting 

adalah mereka mempunyai kompetensi keilmuan 

tertentu dan dapat menjadikan orang lain pandai 

dalam aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik.
135

Sehingga seorang guru madrasah 

diniyah tetap menjalankan profesinya sebagai guru 

yang memiliki tugas utama mendidik, membimbing, 

mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

Dalam hal keprofesionalan seorang guru 

Madrasah Diniyah, Kepala Sekolah Madarsah 

Diniyah Ma’arif selalu berupaya untuk 

meningkatkan profesional seorang guru dengan 

mengajak guru-guru madrasah tersebut untuk 

mengikuti workshop-workshop mengenai strategi 

pembelajaran dari FKDT atau di tingkat Kabupaten 

untuk menunjang atau meningkatkan seorang guru 

dalam mendidik peserta didik supaya lebih baik serta 

profesional. Jika gurunya bisa profesional atau 

berkualitas otomatis peserta didiknya bisa lebih baik 

mutu pendidikannya serta prestasinya juga akan 

lebih baik. Karena itu memang sudah menjadi suatu 

tanggungjawab seorang guru untuk meningkatkan 

mutu pendidikan. 

Dengan demikian, guru merupakan kunci 

keberhasilan suatu pembelajaran yang baik.Guru 
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yang memiliki kompetensi dapat mengatasi segala 

kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran dan 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Sedangkan 

guru yang tidak memiliki kompetensi tidak akan 

mampu melaksanakan pembelajaran dengan berhasil 

meskipun segala sesuatunya sudah tersedia. 

 

C. Analisis Dampak Kompetensi Pedagogik dan 

Kompetensi Profesional Guru Terhadap Kualitas 

Pembelajaran di Madrasah Diniyah Awaliyah 

Ma’arif Mrican Jenangan Ponorogo 

Dalam dunia kependidikan, kompetensi yang 

dimiliki oleh seorang guru memiliki peran dalam 

menentukan kualitas suatu pembelajaran yang 

dilakukan, sehingga guru di haruskan memiliki 

kompetensi yang baik karena akan memberikan 

dampak yang baik juga dalam pembelajaran, dan 

begitu dengan sebaliknya. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan guru agar terjadi proses 

transfer ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Sehingga 

pembelajaran merupakan proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik.
136

 

Dapat dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran 

merupakan kegiatan interaksi antara guru dengan 

peserta didik sehingga terjadinya perubahan tingkah 
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laku pada siswa yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari 

aktivitas belajar dan pemahaman siswa berdasarkan 

kompetensi dan indikator yang harus dicapai serta 

kinerja guru yang mendukung proses pembelajaran. 

Menurut guru Madrasah Diniyah Ma’arif, peserta 

didik mampu memahami materi itu biasanya 

tergantung materi yang disampaikan.Sebagian siswa 

sudah ada yang mampu memahami dan ada juga 

yang belum mampu memahami. Dan itu disebabkan 

karena guru dalam menerangkan materi terlalu cepat 

dan juga siswa ketika diajar berlarian kesana kemari, 

sehingga proses transfer ilmu kurang berjalan 

dengan baik. 

Ketika siswa saat diajar tidak tertib, bercanda 

dengan temannya, berlari-larian, maka guru 

memberikan teguran.Namun ketika sudah di tegur 

tidak ada perubahan maka guru memberikan 

pengarahan kepada siswa tersebut.dengan adanya hal 

tersebut, seorang guru harus mampu memberikan 

sebuah motivasi kepada siswa agar mereka mampu 

mengembangkan minat dalam belajar.Pemberian 

motivasi merupakan hal yang paling penting. Guru 

memberikan motivasi kepada siswa dengan cara 

memberikan reward atau hadiah kepada mereka 

dalam pencapaian belajar agar selalu termotivasi 

dalam belajar. Misalnya dengan menambah skor 

nilai dan menghargai setiap apa yang mereka pahami 



141 
 

 
 

dan dengan tidak membeda-bedakan antara siswa 

satu dengan lainnya, karena setiap siswa berasal dari 

latar belakang yang berbeda-beda. Selain itu guru 

juga memberikan arahan pentingnya mengaji dan 

belajar kepada siswa yang bermalas-malasan. 

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwasanya 

motivasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk 

menimbulkan atau meningkatkan dorongan untuk 

mewujudkan perilaku tertentu yang terarah kepada 

pencapaian tujuan. Perilaku belajar yang terjadi 

dalam proses pembelajaran adalah pencapaian tujuan 

dan hasil belajar.
137

Dengan demikian, motivasi dari 

guru merupakan faktor yang berarti dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran.karena ketika siswa 

memiliki motivasi belajar yang tinggi maka siswa 

tersebut mampu mencapai tujuan penbelajaran yang 

diharapkan. 

Selain pemberian motivasi, mengajak siswa 

aktif dalam proses belajar mengajar juga merupakan 

hal yang sangat penting. Untuk menciptakan suasana 

kelas yang aktif guru mengajak siswa berkomunikasi 

dalam pembelajaran, seperti diadakan Tanya jawab 

dan kuis-kuis serta penggunaan strategi 

pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan.Selain 

itu ada guru yang membuat absensi untuk menilai 

siswa yang aktif belajar dan menulis dan menyuruh 

siswa untuk mengisi absen jika sudah menulis.Hal 

                                                           
137

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, 

Kurikulum dan Pembelajaran, 183-184. 



142 
 

 

tersebut di lakukan guru untuk meningkatkan 

semangat belajar siswa. 

Oleh sebab itu, jika kegiatan pembelajaran 

dapat berjalan dengan aktif, maka tujuan dari 

pembelajaran dapat terlaksana.Karena ketercapaian 

tujuan pembelajaran itu sangat penting sebagai 

evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru sudah sesuai dengan yang 

diharapkan atau belum.Guru Madarsah Diniyah 

Ma’arif menjelaskan bahwa untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah dilakukan sebagian besar 

sudah sesuai dengan yang diharapkan meskipun juga 

masih ada beberapa yang belum tercapai.Hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai ulangan harian 

dan juga praktik kesehariannya. Sebagian mereka 

mampu mengamalkan apa yang telah mereka pelajari 

selama di Madrasah Diniyah ini. Jadi, kebanyakan 

materi pembelajaran yang tercapai itu berupa materi 

prakteknya. 

Terkait dengan hasil belajar siswa Madrasah 

Diniyah Ma’arif mayoritas siswa yang aktif dan 

memperhatikan guru saat diajar di kelas memiliki 

hasil belajar yang baik.Selain itu Kepala Sekolah 

Madrasah juga memberikan keterangan untuk 

prestasi murid sementara ini sudah lebih baik dari 

pada tahun-tahun sebelumnya. Karena sekarang ini 

guru ada peningkatan yang sifatnya berupa 

pelatihan-pelatihan supaya guru lebih baik dan 
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profesional dalam mengajar yang nantinya juga akan 

mempengaruhi prestasi siswa tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanpaparan data dananalisis data 

tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional guru Madrasah Diniyah Awaliyah Ma’arif 

Mrican Jenangan Ponorogo, dapat disimpul kan bahwa: 

1. Kompetensi pedagogik guru Madrasah Diniyah 

Ma’arif Mrican sudah memiliki kompetensi yang 

cukup baik sebagai guru madrasah diniyah. Namun 

ada beberapa aspek yang belum dapat dipenuhi dan 

di kuasai oleh guru Madrasah Diniyah Ma’arif 

diantaranya semua guru madrasah diniyah tersebut 

tidak ada yang membuat RPP dikarenakan 

penerapan kurikulum yang lemah serta kurang 

diperhatikan. Kemudian juga dalam penggunaan 

metode pembelajaran lebih cenderung menggunakan 

ceramah sehingga menimbulkan suasana belajar 

yang monoton kurang bervariasi. 

2. Kompetensi profesional guru Madrasah Diniyah 

Ma’arif Mrican sudah memiliki kompetensi yang 

cukup baik. Dalam penguasaan materi yang 

diajarkan kepada siswa, guru sudah mampu 

menguasai materi dan mampu mengembang kan 

materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun guru 

madrasah diniyah belum mampu memperdalam 

pengetahuan atau materi secara profesional dalam 

konteks global. Akan tetapi, kepala sekolah 
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Madrasah Diniyah Ma’arif selalu berupaya 

meningkatkan keprofesionalan guru madrasah 

diniyah dengan mengajak guru-guru untuk 

mengikuti workshop-workshop mengenai strategi 

pembelajaran dari FKDT atau tingkat Kabupaten. 

3. Dampak kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional guru terhadap kualitas pembelajaran 

yaitu sebagian siswa belum mampu memahami 

materi yang diajarkan oleh guru dikarenakan guru 

ketika menerangkan materi terlalu cepat dan juga 

dikarenakan oleh peserta didik itu sendiri, ketika 

diajar mereka berlarian kesana kemari, bercanda 

dengan temannya sehingga proses transfer ilmu 

kurang berjalan dengan baik. Untuk mengatasi hal 

tersebut guru memberikan motivasi kepada siswa 

dan selalu berusaha untuk menciptakan suasana 

belajar yang kondusif dan membuat siswa aktif 

dengan mengadakan Tanya jawab dan kuis-kuis agar 

pembelajaran tidak membosankan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, 

maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi kepala sekolah diharapkan mampu 

meningkatkan atau mengembangkan 

keprofesionalan guru madrasah diniyah. Karena 

kualitas seorang guru sangat menentukan mutu 

pendidikan serta kualitas peserta didik. 
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2. Bagi ustadz/guru diharapkan mampu membuat 

RPP sebagai rancangan dalam pembelajaran 

yang akan dilakukan, lalu menciptakan suasana 

belajar yang aktif dengan menggunakan berbagai 

metode atau strategi pembelajaran yang menarik 

sehingga pembelajaran tidak membosankan bagi 

peserta didik serta pembelajaran mampu sesuai 

dengan apa yang telah diharapkan sesuai dengan 

tujuan pendidikan. 

3. Bagi siswa hendaknya lebih semangat dan 

bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu 

sebagai bekal masa depan. 
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