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Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. Waris, M.Pd. 
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Pendidikan merupakan salah satu tonggak untuk 

memajukan individu dan mencetak siswa menjadi manusia 

yang memiliki kompetensi keagamaan yang baik, beriman, 

bertaqwa dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, sekolah 

merupakan peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

kompetensi keagamaan siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) konsep 

penjaminan mutu lulusan berbasis kompetensi keagamaan di 

SMK PGRI 2 Ponorogo. (2) strategi guru PAI dalam proses 

penjaminan mutu lulusan berbasis kompetensi keagamaan di 

SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis 

melakukan penelitian di SMK PGRI 2 Ponorogo 

menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 

studi kasus. Pengumpulan data dari penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang 



 

digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) 

Konsep penjaminan mutu lulusan di SMK PGRI 2 Ponorogo 

dapat dilihat dengan adanya berbagai macam kebijakan 

yang diselenggarakan sekolah. Guru PAI diberi tanggung 

jawab penuh untuk mengkoordinir kebijakan ini. 

Kebijakannya yaitu bagi yang belum lulus tes baca al-

Qur’an maka siswa tidak diperbolehkan untuk mengambil 

ijazah. Dengan demikian maka seluruh siswa takut tidak 

bisa melamar pekerjaan tanpa adanya ijazah. Syarat 

kelulusan tes baca al-Qur’an yaitu minimal lancar membaca 

iqro’ jilid 6. (2) Dalam proses penjaminan mutu lulusan 

berbasis kompetensi keagamaan ini koordinator PAI beserta 

para guru PAI memiliki strategi yang dilaksanakan untuk 

menunjang kebijakan sekolah tersebut. Strateginya adalah 

dengan diadakan pondok pesantren, jum’at berkah, 

membaca al-Qur’an sebelum KBM PAI, mengikuti 

ekstrakurikuler tartil bagi siswa yang sudah lancar membaca 

al-Qur’an dan mencari guru ngaji di rumah yang dipantau 

menggunakan kartu hijau dan foto selfi dengan guru 

ngajinya serta dipondokkan di luar wilayah ponorogo 

selama satu minggu penuh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah upaya mengembangkan bakat 

dan kemampuan individu sehingga potensi-potensi 

kejiwaan dapat diaktualisasikan secara sempurna.1 

Pendidikan adalah suatu aktifitas untuk 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia 

yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain 

pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas 

tetapi berlangsung pula di luar kelas. Pendidikan bukan 

hanya bersifat formal tetapi juga nonformal. Secara 

substansi pendidikan tidak sebatas pengembangan 

intelektual manusia, artinya tidak hanya meningkatkan 

kecerdasan melainkan mengembangkan seluruh aspek 

kepribadian manusia. Pendidikan merupakan sarana 

utama untuk mengembangkan kepribadian setiap 

manusia.2 Proses tersebut merupakan kegiatan yang 

mulia dan selalu mengandung kebijakan. Dengan 

demikian, peranan penting pendidikan dalam 

membangun karakteristik manusia yang unggul dan 

tangguh. Pendidikan dapat digunakan sarana untuk 

membina jati diri bangsa dan identitas kita, memupuk 

karakter bangsa, dan memperkuat wawasan 

kebangsaan. 

                                                           
1Muhammad Amin, Konsep Masyarakat  Islam (Jakarta: Fikahadi 

Aneka, 1992), 93. 
2 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 

2009), 53-54. 
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Guru adalah orang yang dipandang serba tahu 

dalam segala ilmu. Guru memiliki otoritas kebenaran. 

Jika ada hal yang berbeda antara dirumah dan sekolah, 

maka sekolah (guru) yang menjadi patokan kebenaran 

bagi anak. Ini menggambarkan sebegitu besarnya peran 

dari seorang figur guru di mata anak didiknya. Bahkan 

bila guru melakukan kesalahan, tak ada yang pernah 

bisa menyangkal kesalahanya. Kepercayaan 

sepenuhnya dan seluruhnya menjadikan guru berada 

pada posisi sentral di sekolah.3 

Upaya yang dipersiapkan untuk menghadapi 

masyarakat global adalah melalui proses pendidikan 

nasional, di mana pendidikan nasional perlu memiliki 

visi yang strategis untuk menjawab tantangan global. 

Menurut Tilaar, visi strategi sistem pendidikan nasional 

harus mencakup beberapa hal sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasikan dan menyadari kekuatan-

kekuatan global dalam jangka pendek, menengah, 

dan jangka panjang supaya bangsa Indonesia siap 

untuk menghadapi dan memanfaatkan peluang-

peluang yang terbuka. 

2. Pembangunan nasional dalam konteks globalisasi, 

pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu 

aspeknya haruslah memberikan perhatian terhadap 

kerjasama regional dan kerjasama global. 

                                                           
3Mursidin, Moral Sumber Pendidikan (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011), 33. 

1 
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3. Penyusunan mutu strategis pengembangan sumber 

daya manusia Indonesia dalam strategi pokok 

menghadapi tantangan dan peluang global.4 

Di samping itu, bangsa Indonesia hendaknya 

memperbaiki mutu pendidikan, karena sekarang ini 

mutu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam 

dunia pendidikan. Dan mutu merupakan ploblem 

pendidikan yang harus mendapat perhatian serius. 

Pendidikan yang bermutu, dalam arti menghasilkan 

lulusan sesuai dengan harapan masyarakat, baik dalam 

kualitas pribadi, moral, pengetahuan maupun 

kompetensi kerja menjadi syarat mutlak dalam 

kehidupan masyarakat global yang terus berkembang 

saat ini dan yang akan datang. Dalam merealisasikan 

pendidikan yang bermutu, dituntut penerapan program, 

mutu yang berfokus pada upaya-upaya penyempurnaan 

mutu seluruh komponen dan kegiatan pendidikan. 

 Banyak lulusan sekolah maupun madrasah tidak 

siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Para siswa yang 

diharapkan menjadi warga negara yang bertanggung 

jawab dan produktif, akhirnya hanya menjadi beban 

masyarakat. Para siswa tidak memiliki keterampilan 

yang langsung dapat diimplementasikan dalam 

kehidupan masyarakat. Sekarang ini masyarakat 

semakin cerdas menanggapi masalah fenomena 

pendidikan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. 

Sekolah yang bersifat inovatif terhadap perubahan dan 

                                                           
4 Tilaar, H.A.R., Membenahi Pendidikan Nasional (Yogyakarta: 

Rineka Cipta, 2002), 4. 
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perkembangan zaman dan menghasilkan outcome yang 

siap pakai (sekolah bermutu) itulah yang menjadi 

harapan masyarakat. Untuk itu para profesional 

pendidikan harus membantu para siswa 

mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

bersaing dalam kehidupan global. 

Sesuai dengan penjajakan awal di SMK PGRI 2 

Ponorogo ditemukan program penjaminan mutu lulusan 

dengan mewajibkan siswa-siswanya memiliki sertifikat 

lulus baca al-Qur’an sebagai persyaratan pengambilan 

ijazah, sedangkan banyak siswa baru yang belum bisa 

membaca al-Qur’an bahkan ada juga yang buta huruf 

hijaiyah. Berbagai macam kegiatan dilaksanakan pihak 

sekolah terutama guru pendidikan agama Islam dalam 

membimbing dan membenahi bacaan al-Qur’an siswa-

siswinya. Adapun kegiatan yang dilaksananakan 

seperti: Adanya ekstra tartil, pesantren kilat, membaca 

al-Qur’an sebelum memulai pelajaran pendidikan 

agama Islam, Jum’at berkah, dll. 

Dengan upaya kegiatan tersebut harapan dari para 

guru kepada anak didik adalah supaya tidak terjadi 

kebutaan huruf hijaiyah pada siswa. Sehingga mereka 

bisa membaca ayat-ayat suci al-Qur’an, bahkan bisa 

memahami artinya sebagai pedoman hidup mereka. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan 

maka perlu diadakan penelitian yang mengungkap 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk 

membimbing dan membenahi bacaan al-Qur’an siswa-

siswi SMK PGRI 2 Ponorogo yang dilakukan pihak 

sekolah, terutama oleh guru pendidikan agama Islam. 
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Sehingga dengan demikian penelitian ini meneliti 

tentang “PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM DALAM PROSES PENJAMINAN MUTU 

LULUSAN BERBASIS KOMPETENSI 

KEAGAMAAN DI SMK PGRI 2 PONOROGO”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

fokus penelitian ini adalah tentang peran guru 

Pendidikan Agama Islam dalam proses penjaminan 

mutu lulusan berbasis kompetensi keagamaan di SMK 

PGRI 2 Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana konsep penjaminan mutu lulusan 

berbasis kompetensi keagamaan di SMK PGRI 2 

Ponorogo? 

2. Bagaimana strategi guru Pendidikan Agama Islam 

dalam menjamin mutu lulusan berbasis kompetensi 

keagamaan di SMK PGRI 2 Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian yang akan dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep penjaminan mutu lulusan 

berbasis kompetensi keagamaan di SMK PGRI 2 

Ponorogo 
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2. Untuk mengetahui strategi guru Pendidikan Agama 

Islam dalam menjamin mutu lulusan berbasis 

kompetensi keagamaan di SMK PGRI 2 Ponorogo 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu pendidikan agama tentang 

penjaminan mutu lulusan berbasis kompetensi 

keagamaan bagi diri peserta didik sangatlah penting.  

2. Secara praktis 

a. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengalaman 

dalam penelitian serta sebagai satu pijakan awal 

untuk penelitian. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan (Sekolah) 

Sebagai sumbangan pikiran untuk menambah 

referensi perpustakaan kualitas sekolah dan 

meningkatkan kualitas sekolah. 

c. Bagi Masyarakat  

Dapat dijadikan pengetahuan dalam bidang 

pendidikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

memilih lembaga yang berkualitas. Dan dapat 

memberikan kontribusi bagi masyarakat tentang 

pentingnya penjaminan mutu lulusan berbasis 

kompetensi keagamaan. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah memahami pembahasan 

penelitian kualitatif ini, maka penulis membagi enam 

bab dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi sub-sub 

bab. Adapun sistematika pembahasan penelitian 

kualitatif ini adalah sebagai berikut: 

BAB I berisi Pendahuluan yang merupakan pola 

dasar atau tempat berpijak dari keseluruhan proposal 

ini. Yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Fokus 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan. 

BAB II berisi tentang Telaah Hasil Penelitian 

Terdahulu, Kajian Teori yang membahas tentang 

Pengertian Peran, Pengertian Guru, Pengertian 

Pendidikan Agama Islam, Penjaminan Mutu Lulusan, 

dan  Kompetensi Keagamaan. 

BAB III membahas tentang Metode Penelitian yang 

terdiri atas: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Kehadiran 

Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan 

Keabsahan Data, dan Tahapan-tahapan Penelitian. 

BAB IV membahas tentang temuan penelitian yang 

meliputi deskripsi data umum yang berisi tentang 

Sejarah Berdirinya SMK PGRI 2 Ponorogo, Letak 

Geografis SMK PGRI 2 Ponorogo, Visi, Misi dan 

Tujuan SMK PGRI 2 Ponorogo, Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan di SMK PGRI 2 Ponorogo, Sarana dan 

Prasarana SMK PGRI 2 Ponorogo dan deskripsi data 

khusus yang berisi Konsep penjaminan mutu lulusan 

berbasis kompetensi keagamaan di SMK PGRI 2 
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Ponorogo dan Strategi guru Pendidikan Agama Islam 

dalam menjamin mutu lulusan berbasis kompetensi 

keagamaan di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

BAB V berisi tentang Pembahasan analisis data 

tentang konsep penjaminan mutu lulusan berbasis 

kompetensi keagamaan di SMK PGRI 2 Ponorogo dan 

strategi guru pendidikan agama Islam dalam menjamin 

mutu lulusan berbasis kompetensi keagamaan di SMK 

PGRI 2 Ponorogo. 

BAB VI berupa penutup yang berisi kesimpulan 

dan saran-saran serta kata penutup. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Nama: M. Mahfudh, 210313229. Judul: 

Implementasi Pendidikan Kepemimpinan dalam 

Meningkatkan Mutu Lulusan pada OSIS (Studi 

Kasus MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo) 

Kesimpulan: 

a. Kegiatan-kegiatan OSIS MA Darul Huda yang 

mengandung nilai pendidikan kepemimpinan 

yaitu, dalam segi keterampilan, kedisiplinan, 

serta nilai keagamaan. 

b. Kontribusi pendidikan kepemimpinan OSIS 

dalam membantu meningkatkan mutu lulusan 

yakni berupa memberikan kegiatan-kegiatan 

yang bernilai positif baik jasmani maupun 

rohani. 

Dari karya M. Mahfudh, dalam skripsinya itu lebih 

difokuskan pada kontribusi pendidikan 

kepemimpinan OSIS dalam membantu 

meningkatkan mutu lulusan, sedangkan peneliti 

lebih terfokus pada peran guru PAI dalam 

penjaminan mutu lulusan berbasis kompetensi 

keagamaan. 

2. Nama: Syaiful Anwar, 210312170. Judul: 

Peningkatan Mutu Lulusan Madrasah melalui 

9 
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Pelaksanaan Program Kewirausahaan (Studi Kasus 

di MAN Kembang Sawit). 

Kesimpulan: 

a. MAN Kembang Sawit melakukan upaya 

peningkatan mutu lulusan Madrasah dengan 

melakukan pengembangan muatan lokal yang 

diarahkan pada program kewirausahaan yang 

dilaksanakan melalui mata pelajaran 

keterampilan dengan tujuan dapat menunjang 

keahlian peserta didik. Program kewirausahaan 

yang sudah berjalan di MAN Kembang Sawit 

yaitu tata busana, tata boga, TIK, otomotif, dan 

perikanan. Program kewirausahaan melalui 

keterampilan ini dilaksanakan pada dua jam 

terakhir pelajaran setiap minggunya yaitu 

dengan cara penjurusan atau pengelompokan 

sesuai bidang kewirausahaan yang dipilih, 

peserta didik berkumpul sesuai dengan kelas 

keterampilan yang dipilih oleh masing-masing 

peserta didik. Karena merupakan bagian dari 

kurikulum dan masuk pada mata pelajaran 

dalam pelaksanaannya sangat memperhatikan 

proses pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dicapai oleh peserta didik. Melalui penjelasan 

bahwa materi tersebut ada manfaatnya terhadap 

siswa. Madrasah harus menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan dan melibatkan 

semua indera serta menciptakan tantangan agar 

peserta didik tumbuh  dan berkembang secara 
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intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan 

dan terampil. 

b. Dampak positif dari pelaksanaan program 

kewirausahaan dalam meningkatkan mutu 

lulusan Madrasah ini yaitu mampu menyiapkan 

dan memberikan keahlian atau keterampilan 

serta pengetahuan kepada peserta didik tentang 

berwirausaha dengan memberikan program 

kewirausahaan melalui mata pelajaran 

keterampilan dengan cara memberi materi dan 

tugas praktik pada peserta didik, secara tidak 

langsung peserta didik akan mengenal dan 

menguasai unsur pokok serta sifat-sifat 

wirausahawan, di antaranya yaitu kemampuan, 

keberanian, keteguhan hati, percaya diri, 

berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil 

resiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan 

berorientasi kepada masa depan. Yang tentunya 

sangat bermanfaat jika peserta didik mengetahui 

dan mempunyai sifat-sifat tersebut. 

Dari karya Syaiful Anwar, dalam skripsinya itu 

lebih difokuskan pada pelaksanaan program 

kewirausahaan untuk meningkatkan mutu lulusan 

Madrasah, sedangkan peneliti lebih terfokus pada 

peran guru PAI dalam penjaminan mutu lulusan 

berbasis kompetensi keagamaan. 

3. Nama: Fitroh Noor ‘Aini Ekananda, 210313264. 

Judul: Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Mutu Lulusan (Studi Kasus di SMK Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo) 
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Kesimpulan: 

a. Dari peran Kepala Sekolah sebagai Educator 

yang diberikan pada siswa tersebut terbuktilah 

bahwa Kepala Sekolah SMK Al-Islam Joresan 

sangat mengharapkan siswa-siswanya dapat 

memperoleh nilai yang sesuai dengan harapan. 

Dengan berlaku sopan dan bertindak sesuai 

dengan etika dan berlaku sopan santun.  

b. Sebagai manajer Kepala Sekolah haruslah tepat 

dalam menentukan strategi apa yang baik untuk 

menentukan mutu lulusan siswa di SMK Al-

Islam. melihat dari pernyataan Kepala Sekoah 

SMK Al-Islam Joresan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, dalam menjalankan 

tugasnya sebagai manajer untuk meningkatkan 

mutu lulusan adalah dengan menitikberatkan 

pada kedisiplinan. Dengan disiplin dalam 

berbagai hal akan mendapatkan hal yang sesuai 

dengan yang dicita-citakan. 

c. Sebagai supervisor metode yang digunakan 

Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu 

lulusan di SMK Al-Islam Joresan adalah dengan 

menitikberatkan pada guru yang mengajar. Oleh 

sebab itu, dalam menerapkan metode-metode 

tersebut harus secara rutin dan telaten supaya 

tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai. 

Dari karya Fitroh Noor ‘Aini Ekananda, dalam 

skripsinya itu lebih difokuskan pada peran kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan, 

sedangkan peneliti lebih terfokus pada peran guru 
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PAI dalam penjaminan mutu lulusan berbasis 

kompetensi keagamaan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Peran 

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak 

orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan 

dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kata 

“peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan oleh 

seorang aktor dalam suatu drama. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia peran mempunyai arti 

pemain sandiwara (film), tukang lawak pada 

permainan makyong, perangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

di peserta didik.5 

Menurut Soerjono Soekanto peran 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status), 

apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka 

dia menjalankan suatu peran.6 

Peran diartikan pada karakterisasi yang 

disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor 

dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks 

sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang 

dibawakan seseorang ketika menduduki suatu 

posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor 

                                                           
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 854. 
6 Soerjono Soekanto, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 

243. 
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adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang 

kebetulan sama-sama berada dalam satu 

penampilan/ unjuk peran (role perfomance).7 

Jadi peran adalah suatu sikap atau perilaku 

yang diharapkan oleh banyak orang atau 

sekelompok orang terhadap seseorang yang 

memiliki status atau kedudukan tertentu.  

 

2. Pengertian guru 

Secara etimologis istilah “guru” berasal dari 

bahasa India yang artinya “orang yang 

mengajarkan tentang kelepasan dari ‘sengsara”. 

Dalam tradisi agama Hindu, guru dikenal sebagai 

“maharesiguru”, yakni para pengajar yang bertugas 

untuk menggembleng para calon biksu di bhinaya 

panti (tempat pendidikan bagi para biksu). Dalam 

bahasa Arab guru dikenal dengan al-mu’alim atau 

al-ustadz yang bertugas memberikan ilmu dalam 

majelis taklim (tempat memperoleh ilmu). Dengan 

demikian, al-mu’alim atau al-ustadz dalam hal ini 

mempunyai pengertian orang yang mempunyai 

tugas untuk membangun aspek spiritual manusia. 

Guru adalah seorang yang memiliki tugas sebagai 

fasilitator sehingga siswa dapat belajar dan atau 

mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya 

secara optimal, melalui lembaga pendidikan 

                                                           
7 Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan 

Implikasinya) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3. 
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sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah 

maupun oleh masyarakat atau swasta.8 

Secara bahasa pendidik atau guru adalah 

educator walaupun dalam penggunaan bahasa 

sehari-hari lebih dikenal dengan istilah teacher 

sebagai orang yang melakukan transfer of 

knowledge sekaligus transfer of value.9 

Menurut WS.Winkel, pendidik atau guru 

adalah orang yang menuntun siswa untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik atau sempurna. Dalam 

kapasitasnya sebagai pendidik, guru dituntut untuk 

dapat menjadi teman bagi siswa dan sekaligus 

dapat menjadi inspirator dan korektor.10 

J. Klausmeir & William Goodwin menge-

mukakan bahwa pendidik adalah orang yang 

membantu siswa dalam belajar agar lebih efektif 

dan efisien. Sementara itu Sutari Imam Barnadib 

mengemukakan bahwa pendidik adalah setiap 

orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang 

lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang 

lebih tinggi. Atau dalam arti khusus pendidik 

adalah orang dewasa yang terhadap anak tertentu 

mempunyai tanggungjawab pendidikan.11 

                                                           
8Suparlan, Menjadi Guru Efektif  (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 

2005), 11-13. 
9 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru (Studi Analisis Profesi 

Guru dalam UU Tentang Guru dan Dosen No. 14/2005) (Ponorogo: 
STAIN Ponorogo Press, 2011), 11. 

10 Ibid. 
11 Ibid., 11-12. 
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Sedangkan Amier Daien Indrakusuma 

menyebutkan bahwa pendidik memiliki cakupan 

arti yang sangat luas. Semua orang tua adalah 

pendidik. Guru di sekolah adalah pendidik. Para 

pemimpin pramuka, para kyai juga pendidik. Tetapi 

pendidik profesional dalam konteks lembaga 

pendidikan formal adalah guru.12 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20/1003 disebutkan bahwa pendidik 

adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, 

serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah 

anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan.13 

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen No. 

14 tahun 2005 disebutkan bahwa guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.14 

Dalam Surat Edaran (SE) Mendikbud dan 

Kepala BAKN Nomor 57686/MPK/1989 
                                                           

12 Ibid., 12 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
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dinyatakan lebih spesifik bahwa “Guru ialah 

pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, 

wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang 

berwewenang untuk melaksanakan pendidikan di 

sekolah (termasuk hak yang melekat dalam 

jabatan)”. Sedangkan dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, guru dipandang hanya menjadi bagian 

kecil dari istilah “pendidik”.15 

Guru/pendidik PAI yang profesional adalah 

orang yang menguasai ilmu pengetahuan (agama 

Islam) sekaligus mampu melakukan transfer 

ilmu/pengetahuan (agama Islam), internalisasi, 

serta implementasi, mampu menyiapkan peserta 

didik agar dapat tumbuh dan berkembang 

kecerdasan dan daya kreasinya untuk kemaslahatan 

diri dan masyarakatnya, mampu menjadi model 

atau sentral identifikasi diri dan konsultan bagi 

peserta didik, memiliki kepekaan informasi, 

intelektual dan moral-spiritual serta mampu 

mengembangkan bakat, minat dan kemampuan 

peserta didik, dan mampu menyiapkan peserta 

didik untuk bertanggungjawab dalam membangun 

peradaban yang diridhai oleh Allah Swt.16 

Jadi guru adalah pendidik yang profesional 

sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar 

                                                           
15Suparlan, Menjadi Guru Efektif  ........., 15. 
16 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2009), 51. 
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pada jenjang pendidikan di sekolah baik yang 

didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat 

atau swasta. 

1) Hak dan Kewajiban guru 

Kewajiban merupakan segala sesuatu 

yang harus dilaksanakan sedangkan hak 

merupakan dampak dari sesuatu yang telah 

dilaksanakan sebagai sebuah profesi, guru 

memiliki kewajiban dan hak yang diatur dalam 

undang-undang. Kewajiban guru adalah 

melayani pendidikan khususnya di sekolah, 

melalui kegiatan mengajar, mendidik, dan 

melatih untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, menyiapkan generasi bangsa kita agar 

mampu hidup di dunia yang sedang menunggui 

mereka. Agar tujuan itu dapat dicapai maka 

disyaratkan jumlah guru memadai dengan 

jumlah sekolah yang harus dilayani dan jenis 

guru yang disediakansesuai dengan kompetensi 

guru yang dibutuhkan dan proporsional dengan 

jumlah kompetensi guru itu.17 Dalam pasal 40 

ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan 

lebih lanjut bahwa pendidik dan tenaga 

kependidikan memiliki kewajiban sebagai 

berikut:18 

                                                           
17 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional (Pedoman Kinerja, 

Kualifikasi, & Kompetensi Guru) (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 
32. 

18 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat 
Publishing, 2006), 60. 
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a) Menciptakan suasana pendidikan yang 

bermakna, kreatif, dinamis, dan dialogis. 

b) Mempunyai komitmen secara profesional 

untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

c) Memberi teladan dan menjaga nama baik 

lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai 

dengan kepercayaan yang diberikan 

kepadanya. 

Hak guru adalah hak untuk memperoleh 

gaji, hak untuk pengembangan karier, hak 

untuk memperoleh kesejahteraan, dan hak 

untuk memperoleh perlindungan hukum, baik 

dalam melaksanakan tugas maupun dalam 

memperoleh hak-hak mereka.19 Dalam UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan tentang hak-

hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagai 

berikut:20 

a) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan 

sosial yang pantas dan memadai. 

b) Penghargaan sesuai dengan tugas dan 

prestasi kerja. 

c) Perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas dan hak atas hasil kekayaan 

intelektual. 

                                                           
19 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional .........., 35. 
20

 Suparlan, Guru Sebagai Profesi ......., 59. 
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d) Kesempatan untuk menggunakan sarana, 

prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

2) Peran dan fungsi guru 

Status guru mempunyai implikasi 

terhadap peran dan fungsi yang menjadi 

tanggung jawabnya. Guru memiliki satu 

kesatuan peran dan fungsi yang tidak 

terpisahkan, antara kemampuan mendidik, 

membimbing, mengajar dan melatih. Keempat 

kemampuan tersebut merupakan kemampuan 

integratif, antara yang satu dengan yang lain 

tidak dapat dipisahkan.21 

Peranan guru artinya keseluruhan 

tingkah laku yang harus dilakukan guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai guru. Guru 

mempunyai peranan yang amat luas, baik di 

sekolah, keluarga, dan di dalam masyarakat. 22 

Banyak peranan yang diperlukan dari 

guru sebagai pendidik atau siapa saja yang 

telah menerjemahkan diri menjadi guru. Semua 

peranan yang diharapkan dari guru seperti 

berikut:23 

a) Korektor. Guru harus bisa membedakan 

mana nilai yang baik dan mana yang buruk. 

                                                           
21Muhaimin, Pengembangan Kurikulum  ........., 25. 
22 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 165. 
23Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi 

Edukatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 43-48. 
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Kedua nilai ini mungkin telah anak didik 

miliki dan mungkin pula telah 

mempengaruhinya sebelum anak didik 

masuk sekolah. 

b) Inspirator. Guru harus dapat memberikan 

petunjuk yang baik bagi kemajuan belajar 

anak didik.  

c) Informator. Guru harus dapat memberikan 

informasi perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Informasi yang baik dan 

efektif diperlukan dari guru. 

d) Organisator. Dalam bidang ini, guru 

memiliki kegiatan  pengelolaan akademik, 

menyusun tata tertib sekolah, menyusun 

kalender akademik dan sebagainya. 

e) Motivator. Guru dapat mendorong anak 

didik agar bergairah dan aktif belajar. 

Motivasi dapat efektif bila dilakukan 

dengan memperhatikan kebutuhan anak 

didik. 

f) Inisiator. Guru harus dapat menjadi 

pencetus ide-ide kemajuan dalam 

pendidikan dan pengajaran.  

g) Fasilitator. Guru hendaknya dapat 

menyediakan fasilitas yang memungkinkan 

kemudahan kegiatan belajar anak didik. 

h) Pembimbing. Kehadiran guru di sekolah 

adalah untuk membimbing anak didik 

menjadi manusia dewasa susila yang cakap. 

Tanpa bimbingan anak didik akan 
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mengalami kesulitan dalam menghadapi 

perkembangan dirinya. 

i) Demonstrator. Dalam interaksi edukatif, 

tidak semua bahan pelajaran dapat anak 

didik pahami. Guru harus berusaha dengan 

membantunya, dengan cara memperagakan 

apa yang diajarkan secara didaktis, sehingga 

apa yang diinginkan guru sejalan dengan 

pemahaman anak didik. 

j) Pengelolaan kelas. Guru hendaknya dapat 

mengelola kelas dengan baik, karena kelas 

adalah tempat berhimpun semua anak didik 

dan guru dalam rangka menerima bahan 

pelajaran dari guru. 

k) Mediator. Guru hendaknya memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tentang media pendidikan dalam berbagai 

bentuk dan jenisnya, baik media 

nonmaterial maupun materil. 

l) Supervisor. Guru hendaknya dapat 

membantu, memperbaiki dan menilai secara 

kritis terhadap proses pengajaran. 

m)  Evaluator. Guru dituntut untuk menjadi 

seorang evaluator yang baik dan jujur 

dengan memberikan penilaian yang 

menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. 

Dari beberapa peranan tersebut, dalam 

pembahasan ini guru Pendidikan Agama Islam 

lebih berperan menjadi pembimbing. Karena 

guru Pendidikan Agama Islam melakukan 



23 
 

bimbingan dalam kegiatan pembinaan kepada 

siswa-siswi dan kegiatan tersebut memerlukan 

bimbingan khusus dan utama dari guru 

Pendidikan Agama Islam tersebut. Diharapkan 

dengan adanya bimbingan tersebut dapat 

mengarahkan siswa-siswi ke arah yang lebih 

baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Karena pendidikan agama bertujuan untuk 

membentuk kepribadian anak sesuai dengan 

ajaran agama. 

Guru pendidikan agama Islam tidaklah 

lepas dari kedudukan dan peranan tersebut. 

Guru pendidikan agama Islam mempunyai 

peranan lebih di berbagai lingkungan baik 

keluarga, masyarakat maupun sekolah karena 

guru pendidikan agama Islam dianggap 

mempunyai pengetahuan agama lebih 

dibanding dengan lainnya. Sehingga 

peranannya haruslah mencerminkan nilai-nilai 

ajaran Islam yang diemban dan diajarkan.24 

Adapun peranan merupakan perilaku yang 

diharapkan dari orang yang memiliki suatu 

status. Peranan guru dibagi menjadi dua fungsi, 

yaitu: 

a) Fungsi laten. Yaitu, fungsi yang diharapkan, 

disengaja dan disadari guru oleh masyarakat 

pada suatu ruang. Fungsi ini terdiri dari: 

                                                           
24Khoiriyah, Sosiologi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 

2012), 138.  
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guru sebagai pengajar, pendidik, teladan 

dan sebagai motivator. 

b) Fungsi manifes. Yaitu, fungsi yang tidak 

diharapkan, disengaja dan disadari oleh 

guru terhadap masyarakat. Fungsi ini terdiri 

dari: guru sebagai pelabel dan guru sebagai 

penyambung lidah menengah ke atas.25 

Salah satu peran guru adalah profesional. 

Jabatan guru sebagai profesional menuntut 

peningkatan kecakapan dan mutu keguruan 

secara berkesinambungan. Guru yang 

berkualitas profesional yaitu guru yang tahu 

secara mendalam tentang apa yang dikerjakan, 

cakap dalam mengajarkannya secara efektif 

dan efisien dan mempunyai kepribadian yang 

mantap. 

Peran guru terhadap anak didiknya 

menurut situasi interkasi sosial yaitu formal 

(kelas) dan informal (luar kelas). Selain 

keteladanan dan kewibawaan, guru juga 

menegakkan kedisiplinan demi kelancaran dan 

ketertiban proses belajar mengajar.26 

 

3. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Berdasarkan susunan katanya, pendidikan 

agama terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan 

agama. Secara etimologi, kata pendidikan berasal 

                                                           
25Ibid., 139-140. 
26Ibid., 143-144. 
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dari kata kerja dasar didik yang berarti pelihara dan 

latih, yang kemudian mendapat awalan pe dan 

akhiran an sehingga menjadi kata kerja pendidikan, 

yang berarti proses pengubahan sikap dan tata laku 

seorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.27 

Secara istilah banyak para ahli telah memberikan 

definisi mengenai pendidikan. Menurut John 

Dewey pendidikan adalah proses pembentukan 

kecakapan fundamental secara intelektual dan 

emosional ke arah alam sesama manusia. Menurut 

Rupert C. Lodge kehidupan adalah pendidikan dan 

pendidikan adalah kehidupan. Menurut Ahmad D. 

Marimba pendidikan adalah pengembangan pribadi 

dalam semua aspeknya, yang mencakup pendidikan 

oleh diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, 

pendidikan oleh orang lain, mencakup jasmani, 

rohani, dan hati. 28 

Penjelasan selanjutnya adalah pengertian kata 

agama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), kata agama adalah kata benda yang berarti 

ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang 

Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan 

dengan pergaulan manusia dan manusia serta 

                                                           
27 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga 

(Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang 
Berkarakter) (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 25. 

28 Ibid., 27-28. 
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manusia dan lingkungannya. Dalam konteks ini, 

yang dimaksud dengan agama adalah din al Islam 

atau  yang lebih mudah dipahami dengan sebutan 

“agama Islam”. dapat didefinisikan bahwa agama 

Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah 

saw sebagai ajaran dan syariat untuk menuntun 

hidup manusia agar bahagia di dunia dan selamat di 

akhirat.29 

Pemahaman tentang pendidikan agama Islam 

(PAI) di sekolah/ perguruan tinggi dapat dilihat 

dari dua sudut pandang, yaitu PAI sebagai aktivitas 

dan PAI sebagai fenomena. PAI sebagai aktivitas, 

berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk 

membantu seseorang atau sekelompok orang dalam 

mngembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan 

keterampilan hidup, baik yang bersifat manual 

maupun mental dan sosial yang bernapaskan atau 

dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. sedangkan 

PAI sebagai fenomena adalah peristiwa 

perjumpaan antara dua orang atau lebih dan atau 

penciptaan suasana yang dampaknya ialah 

berkembangnya suatu pandangan hidup yang 

bernapaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai 

Islam, yang diwujudkan dalam sikap hidup serta 

keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa 

pihak.30 

                                                           
29 Ibid., 29. 
30 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum ......., 15. 
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Pendidikan agama merupakan usaha untuk 

memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut 

oleh peserta didik yang bersangkutan dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama 

lain dalam hubungan kerukunan antar umat 

beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

persatuan nasional.31 Pendidikan agama Islam 

adalah proses mempersiapkan manusia supaya 

hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai 

tanah air, dan tegap jasmaninya, sempurna budi 

pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, 

mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, 

baik dengan lisan maupun tulisan.32 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar 

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik 

agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta 

menjadikan sebagai pandangan hidup. Pendidikan 

agama Islam ialah pendidikan yang dilaksanakan 

berdasar ajaran Islam. Pendidikan agama Islam 

adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran 

agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai 

dari pendidikan dapat memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang 

                                                           
31 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), 75. 
32 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 201. 
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telah diyakininya secara menyeluruh, serta 

menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu 

pandangan hidupnya demi keselamatan dan 

kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. 33 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha untuk 

memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran Islam, 

bersikap inklusif, rasional dan filosofis dalam 

rangka menghormati orang lain dalam hubungan 

kerukunan dan kerjasama antar umat beragama 

dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan 

Nasional.34 

Definisi pendidikan agama Islam secara lebih 

rinci dan jelas tertera dalam kurikulum pendidikan 

agama Islam ialah sebagai upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 

utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Hadis, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta 

penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam 

hubungannya dengan kerukunan antar umat 

                                                           
33Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), 86. 
34 Amiruddin, Aliaras Wahid, dan Moh. Rofiq, Membangun 

Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam (Jakarta: 
Graha Ilmu, 2006), 1. 
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beragama dalam masyarakat hingga terwujud 

kesatuan dan persatuan bangsa.35 

Jadi pendidikan agama Islam adalah usaha 

sadar atau kegiatan yang sengaja dilakukan untuk 

membimbing sekaligus mengarahkan anak didik 

menuju terbentuknya pribadi yang utama (insan 

kamil) berdasarkan nilai-nilai etika Islam dengan 

tetap memelihara hubungan baik terhadap Allah 

Swt (hablumn-minallah), sesama manusia (hablum-

minan-nas), dirinya sendiri, dan alam sekitarnya 

(hablum-minal-alam). 

1) Fungsi Pendidikan Agama Islam 

a) Pengembangan yaitu meningkatkan keimanan 

dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah 

SWT yang telah ditanamkan dalam 

lingkungan keluarga. Pada dasarnya 

kewajiban menanamkan keimanan dan 

ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang tua 

dalam keluarga. 

b) Penyaluran yaitu untuk menyalurkan peserta 

didik yang memiliki bakat khusus di bidang 

agama agar bakat tersebut dapat berkembang 

secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk dirinya sendiri dan dapat pula 

bermanfaat bagi orang lain. 

c) Perbaikan yaitu untuk memperbaiki 

kesalahan-kesalahan,  kekurangan-

kekurangan dan kelemahan-kelemahan 

                                                           
35 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran........., 201. 
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peserta didik dalam keyakinan, pemahaman 

dan pengalaman ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-sehari. 

d) Pencegahan yaitu menangkal hal-hal negatif 

dari lingkungan atau dari budaya lain yang 

dapat membahayakan dirinya dan 

menghambat perkembangan dirinya. 

e) Penyesuaian yaitu untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya.36 

f) Penanaman nilai yaitu sebagai pedoman 

hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat. 

g) Pengajaran yaitu tentang ilmu pengetahuan 

keagamaan secara umum, sistem dan 

fungsionalnya.37 

2) Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam di sekolah/ 

madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, serta pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang dalam hal 

keimanan, ketakwaannya berbangsa dan 

                                                           
36Ramayulis, Metodologi Pendidkan Agama Islam ( Jakarta: Kalam 

Ilmu, 2005), 21-22. 
37 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004) 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 134-135. 
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bernegara serta untuk dapat melanjutkan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.38 

3) Unsur-unsur Penting dalam Pendidikan Agama 

a) Pendidik 

b) Peserta didik 

c) Tujuan yang akan dicapai 

d) Materi pendidikan agama 

e) Metode pendidikann agama39 

Jadi peran guru Pendidikan Agama Islam 

adalah pendidik, yang profesional sebagai 

fasilitator yang memiliki kemampuan mendidik, 

membimbing, mengajar dan melatih pendidikan 

yang menanamkan nilai-nilai ajaran Islam 

melalui proses pembelajaran, baik di kelas 

maupun di luar kelas serta diharapkan hasil 

pembelajaran tersebut dapat diterapkan di 

lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. 

 

4. Penjaminan mutu lulusan 

Menurut Deming, mutu ialah kesesuaian 

dengan kebutuhan pasar atau konsumen. 

Perusahaan yang bermutuialah perusahaan yang 

menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya 

sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga 

menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika 

konsumen merasa puas, maka mereka akan setia 

                                                           
38 Ibid., 135. 
39Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga ........., 

35-47.  
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dalam membeli produk perusahaan tersebut baik 

berupa barang maupun jasa.40 
Menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan 

pelanggan sepenuhnya. Suatu produk dianggap 
bermutu apabila dapat memberikan kepuasan 
sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan 
harapan konsumen atas produk yang dihasilkan 
oleh perusahaan.41 

Garvi dan Davis menyatakan bahwa mutu 
ialah suatu kondisi dinamik yang berhubungan 
dengan produk, tenaga kerja, proses, dan tugas 
serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi 
harapan pelanggan. Dengan perubahan mutu 
produk tersebut, diperlukan peningkatan atau 
perubahan keterampilan tenaga kerja, proses 
produksi, tugas, dan perubahan lingkungan 
perusahaan agar produk dapat memenuhi dan 
melebihi harapan konsumen.42 

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk 
memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Mutu 
pendidikan yang dimaksud di sini adalah 
kemampuan lembaga pendidikan dalam 
mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk 
meningkatkan kemampuan belajar seoptimal 
mungkin.43 

Dalam konteks pendidikan, menurut 

Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana 

                                                           
40 Abdul Hadis dan Nurhayati, Manajemen Mutu Pendidikan 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 85. 
41Ibid. 
42 Ibid., 86. 
43 Aminatul Zahroh, Total Quality Management: Teori & Praktik 

Manajement untuk mendongkrak Mutu Pendidikan (Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2014), 28. 
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dikutip Mulyasa, pengertian mutu mencakup input, 

proses, dan output pendidikan. Input pendidikan 

merupakan sesuatu yang harus tersedia karena 

dibutuhkan demi berlangsungnya suatu proses. 

Sementara proses pendidikan merupakan 

berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. 

Selanjutnya, output pendidikan merupakan kinerja 

sekolah, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari 

proses dan perilaku sekolah. Oleh sebab itu, mutu 

dalam dunia pendidikan dapat dinyatakan lebih 

mengutamakan pada keberadaan siswa.  Dengan 

kata lain, program perbaikan sekolah dilakukan 

secara lebih kreatif dan konstruktif.44 

Mutu dalam pendidikan memang 

dititiktekankan pada siswa dan proses yang ada di 

dalamnya. Tanpa adanya proses yang baik, sekolah 

yang bermutu juga mustahil untuk dicapai. 45 

Jadi mutu adalah tingkat baik buruknya, 

kadar, taraf, atau derajat sesuatu. Mutu juga dapat 

diartikan sebagai tingkat keunggulan atau 

kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan 

persyaratan yang diinginkan pelanggan sehingga 

kepuasan pelanggan bisa terwujud.  

Penjaminan mutu pendidikan diadopsi dari 

manajemen proses produksi yang dilakukan oleh 

industri, ketika kegiatan penjaminan mutu produk 

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

                                                           
44Ibid. 
45Ibid. 
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mencegah terjadinya kesalahan sejak awal proses 

produksi. Pada prinsipnya, penjaminan mutu 

dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

menjamin proses produksi yang menghasilkan 

produk mutunya merupakan produk yang bebas 

dari cacat dan kesalahan.46 Jaminan mutu adalah 

pemenuhan spesifikasi produk secara konsisten 

atau menghasilkan produk yang selalu baik sejak 

awal. Jaminan mutu lebih menekankan 

tanggungjawab tenaga kerja.mutu barang atau jasa 

yang baik dijamin oleh sistem, yang dikenal 

sebagai sistem jaminan mutu, yang memposisikan 

secara tepat bagaimana produksi seharusnya 

berperan sesuai dengan standar. Standar-standar 

mutu diatur oleh prosedur-prosedur yang ada dalam 

sistem jaminan mutu.47 

Sistem manajemen mutu pendidikan adalah 

suatu sistem manajemen untuk mengarahkan dan 

mengendalikan satuan pendidikan dengan 

penetapan kebijakan, sasaran, rencana, dan 

proses/prosedur mutu, serta pencapaiannya secara 

berkelanjutan. Sasaran yang diharapkan dengan 

penerapan manajemen mutu dalam pendidikan 

adalah meningkatkan mutu layanan, memperbaiki 

produktivitas dan efisiensi melalui perbaikan 

kinerja, serta meningkatkan mutu proses 

                                                           
46 Ridwan Abdullah Sani, Isda Pramuniati, dan Anies Mucktiany, 

Penjaminan Mutu Sekolah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 6. 
47 Edward Sallis, Total Quality Management in Education 

(Manajemen Mutu Pendidikan) (Jogjakarta: IRCiSoD, 2006), 59. 
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pendidikan sehingga dapat menghasilkan lulusan 

yang memuaskan atau memenuhi kebutuhan 

stakeholders.48 

Jaminan mutu secara modern diartikan 

sebagai membangun sistem mutu modern yang 

dicirikan oleh lima karakteristik, yaitu: sistem mutu 

modern berorientasi kepada konsumen, dicirikan 

oleh adanya partisipasi aktif dalam proses 

peningkatan mutu secara kontinyu, dicirikan 

dengan adanya pemahaman dari setiap orang 

terhadap tanggung jawab yang spesifik untuk mutu, 

dicirikan oleh adanya aktivitas yang berorientasi 

pada tindakan pencegahan kerusakan, bukan 

berfokus kepada upaya mendeteksi kerusakan saja, 

dicirikan oleh adanya suatu filosofi yang dianggap 

bahwa mutu merupakan suatu jalan hidup.49 

a. Dasar-Dasar Program Mutu Pendidikan 

Banyaknya masalah yang diakibatkan oleh 

lulusan pendidikan yang tidak bermutu, program 

mutu atau upaya-upaya untuk meningkatkan 

mutu pendidikan merupakan hal yang teramat 

penting. Untuk melaksanakan program mutu 

diperlukan beberapa dasar yang kuat, yaitu 

sebagai berikut:50 

 

                                                           
48Ibid., 9. 
49 Abdul Hadis dan Nurhayati, Manajemen Mutu......., 90. 
50 Nana Syaodih Sukmadinata, Ayi Novi Jami’at, dan Ahman, 

Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, 
dan Instrumen) (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 8-9. 
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1) Komitmen pada perubahan 

Pemimpin atau kelompok yang ingin 

menerapkan program mutu harus memiliki 

komitmen atau tekad untuk berubah. Pada 

intinya, peningkatan mutu adalah melakukan 

perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih 

berbobot. Lazimnya, perubahan tersebut 

menimbulkan rasa takut, sedangkan 

komitmen dapat menghilangkan rasa takut.  

2) Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang 

ada 

Banyak kegagalan dalam 

melaksanakan perubahan karena melakukan 

sesuatu sebelum sesuatu itu jelas. 

3) Mempunyai visi yang jelas terhadap masa 

depan 

Hendaknya perubahan yang akan 

dilakukan berdasarkan visi tentang 

perkembangan, tantangan, kebutuhan, 

masalah, dan peluang yang akan dihadapi 

pada masa yang akan datang. Pada awalnya, 

visi tersebut hanya dimiliki oleh pimpinan 

atau seorang inovator, kemudian dikenalkan 

kepada orang-orang yang akan terlibat dalam 

perubahan tersebut. Visi dapat menjadi 

pedoman yang akan membimbing tim dalam 

perjalanan perjlanan program mutu. 

4) Mempunyai rencana yang jelas 

Mengacu pada visi, sebuah tim 

menyusun rencana dengan jelas. Rencana 
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menjadi pengangan dalam proses 

pelaksanaan program mutu. Pelaksanaan 

program mutu dipengaruhi oleh faktor-faktor 

internal ataupun eksternal. Faktor-faktor 

internal dan eksternal tersebut akan selalu 

berubah. Rencana harus selalu di-up-dated 

sesuai dengan perubahan-perubahan. Tidak 

ada program mutu yang terhenti (stagnan) 

dan tidak ada dua program yang identik 

karena program mutu selalu berdasarkan dan 

sesuai dengan kondisi lingkungan. Program 

mutu merefleksikan lingkungan pendidika di 

manapun ia berada. 

b. Menata Mutu Lulusan 

Setelah kurikulum disusun dan 

direncanakan, langkah selanjutnya adalah 

merealisasikan RPP dalam proses pembelajaran, 

dengan menyusun standar lulusan per mata 

pelajaran dan lulusan keseluruhan atau di sebut 

indikator belajar. Jika indikator itu 

mencerminkan mutu, mutu itu harus cukup 

untuk mewujudkan kompetensi lulusan yang 

pendidik harapkan pada masa pelajaran 

tersebut.51 

Beberapa hal yang menjadi indikator 

dalam menentukan dan mencapai mutu lulusan 

adalah sebagai berikut:52 

                                                           
51 Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan (Teori & 

Aplikasi) (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),  135. 
52 Ibid.  
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1) Standar mutu kompetensi lulusan minimal 

sama dengan standar nasional pendidikan. 

2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang jelas.  

3) Memiliki visi dan misi yang jelas. 

4) Target kebijakan mutu sekolah dalam standar 

isi dan penilaian. 

5) Tujuan pendidikan tiap mata pelajaran. 

6) Ruang lingkup materi tiap mata pelajaran. 

7) Deskripsi profil lulusan yang diharapkan 

dapat terwujud tiap mata pelajaran. 

8) Hendaknya setiap mata pelajaran berorientasi 

dan memberikan kontribusi mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggungjawab. 

Profil mutu lulusan di sekolah merupakan 

komponen utama yang menunjang mutu 

lembaga pendidikan. Jadi, prinsip utama agar 

semua guru mampu bekerja dengan baik 

mewujudkan mutu lulusan di masing-masing 

mata pelajaran dengan menerapkan standar 

adalah dengan adanya target yang jelas dan 

terukur.53 

 

                                                           
53 Ibid.  
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c. Hambatan dalam Menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu 

Dalam merancang atau menerapkan sistem 

mnajemen mutu kurang efektif terutama untuk 

budaya bangsa Indonesia yang kurang peduli 

akan pentingnya terhadap penerapan sistem 

manajemen ini. Oleh karena itu dalam 

penerapan sistem manajemen mutu, peran aktif 

manajemen puncak harus benar-benar dirasakan 

sampai ke tingkat bawah hal –hal yang 

menghambat dalam penerapan sistem 

manajemen mutu antara lain:54 

1) Kurangnya komitmen 

2) Kurangnya sumber daya 

3) Kurangnya partisipasi 

4) Keterbatasan waktu 

5) Kurangnya pemahaman 

6) Kurangnya pemantauan 

7) Pembatasan eksternal 

Untuk mengatasi hambatan dalam 

menerapkan sistem manajemen mutu ini, dapat 

dilakukan hal-hal sebagai berikut:55 

1) Mengadakan infrastruktur untuk 

implementasi 

2) Mengadakan pelatihan 

3) Membuat indikator kinerja 

4) Menyediakan sumber daya yang cukup 

                                                           
54 C. Rudy Prihantoro, Konsep Pengendalian Mutu (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), 62. 
55 Ibid., 63. 
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Suksesnya implementasi dapat dicapai 

dengan adanya budaya kerja mutu dalam 

perusahaan, komunikasi yang baik internal dan 

eksternal, serta adanya komunikasi dari seluruh 

komponen atau personel perusahaan.56 

d. Peningkatan Mutu 

Perihal peranan pemimpin dalam 

peningkatan mutu yang disarankan oleh Sellis, 

antara lain:57 

1) Mempunyai visi atau daya pandang yang 

jauh dan mendalam tentang mutu yang 

terpadu bagi lembaganya maupun bagi 

dirinya. 

2) Mempunyai komitmen yang jelas pada 

proses peningkatan kualitas 

3) Mengomunikasikan pesan yang berkaitan 

dengan kualitas 

4) Meyakinkan kebutuhan peserta didik sebagai 

pusat perhatian 

5) Kegiatan dan kebijakan lembaga sekolah 

6) Mengembangkan mekanisme yang cocok 

untuk melakukan monitoring dan evaluasi. 

Aspek kunci lain yang perlu diperhatikan 

oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dalam 

melaksanakan upaya perbaikan dan peningkatan 

mutu berkelanjutan, adalah memberikan 

                                                           
56 Ibid. 
57 Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Dalam 

Konteks Penerapan MBS) (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013), 
115. 
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wewenang kepada para guru dalam 

meningkatkan mutu proses belajar mengajar, 

serta dalam melakukan pembuatan keputusan, 

juga memberikan tanggungjawab yang lebih 

besar dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai 

guru.58 

Dengan adanya pelimpahan wewenang, 

inisiatif dan rasa tanggungjawab, guru dan staf 

lainnya dapat lebih terdorong untuk melakukan 

pekerjaan dengan lebih baik yang pada 

gilirannya dapat menghasilkan kinerja 

bermutu.59 

e. Konsep Perbaikan Mutu Berkelanjutan 

Perbaikan mutu berkelanjutan (continuos 

quality improvement) merupakan suatu formula 

atau pendekatan yang seharusnya menjadi salah 

satu paradigma MBS. Melalui endekatan 

perbaikan mutu berkelanjutan, diharapkan dapat 

mengatasi masalah rendahnya mutu 

berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi 

masalah rendahnya mutu pendidikan yang tidak 

hanya mengandalkan pendekatan yang bersifat 

konfensional, melainkan dibutuhkan suatu 

pendekatan dalam rangka obtimalisasi sumber 

daya dan sumber dana. Hal itu dimaksudkan 

untuk mencapai sasaran secara efektif, efisien, 

                                                           
58 Ibid., 116. 
59 Ibid. 
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kreatif, dan inovatis yang berorientasi pada 

peningkatan mutu (kualitas).60 

Arah pendekatan perbaikan 

mutumenggiring sekolah untuk mengenal dan 

mengimplementasikan TQM (Total Quality 

Management). TQM adalah suatu pendekatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan 

produktifitas usaha, baik secara kualitas 

maupunkuantitas. Konsep dan pendekatan ini 

menawarkan sejumlah rumusan yang dapat 

dilakukan dalam kegiatan manajemen yang 

berorientasi pada peningkatan mutu secara total. 

Berbagai aspek yang terkait dengan mutu yang 

dilakukan dalam kegiatan pengelolaan secara 

senantiasa dihadapkan pada persoalan sejauh 

mana mutu dapat dicapai.61 

Peningkatan kualitas pengelolaan sekolah 

dengan latar belakang MBS, merupakan proses 

keseluruhan dalam suatu organisasi, berjalan 

secara nyata, jangka panjang, membudaya, baik 

bagi personel maupun bagi  murid. Setiap 

personel, baik pimpinan maupun staf serta murid 

dituntut untuk memiliki kepedulian yang muncul 

secara internal, bahwa apa yang dilakukan 

adalah dalam rangka pencapaian mutu dan 

prestasi. Sekolah memiliki karakter mandiri 

yang bercirikan mutu atau kualitas, dengan 

                                                           
60 Ibid., 119. 
61 Ibid. 
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demikian maka mutu (kualitas) menjadi budaya 

sekolah. Setiap langkah kegiatan dikontrol 

melalui pendekatan mutu, serta menolak sesuatu 

yang dirkirakan dapat mengurangi mutu. Upaya 

seperti itu, niscaya menuntut adanya perubahan 

sikap, komitmen atau tanggungjawab, orientasi, 

metode, secara menyeluruh yang dimiliki oleh 

setiap komponen sekolah.62 

Kompetensi Lulusan sebagaimana 

diamanatkan dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 

tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayan (Permendikbud) 

Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, yang dikembangkan untuk 

memenuhi tuntutan kebutuhan kompetensi pada 

abad ke-21, persaingan yang semakin global, 

dan kebutuhan lokal serta nasional. Selain itu, 

kompetensi lulusan juga dikembangkan sesuai 

dengan Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) sebagaimana diamanatkan 

dalam peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 

Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia.63 

                                                           
62 Ibid. 
63 Ridwan AbdullahSani, Isda Pramuniati, dan Anies Mucktiany, 

Penjaminan Mutu....., 39. 
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Pengertian Standar Kompetensi Lulusan 

berdasarkan Permendikbud Nomor 54 Tahun 

2013 adalah kriteria mengenai kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Standar 

Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan 

utama pengembangan Standar Isi, Standar 

Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar 

Sarana dan Prasarana, Standar pengelolaan, dan 

Standar Pembiayaan. Standar Kompetensi 

Lulusan merupakan kriteria kualifikasi 

kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat 

dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya 

di satuan pendidikan.64 

Untuk mengetahui kesesuaian dan 

pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, perlu 

dilakukan monitoring dan evaluasi. Kesesuaian 

Standar Kompetensi Lulusan dimonitor dan 

dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan 

terhadap kebutuhan lulusan pendidikan dan 

kebutuhan peserta didik, baik lokal, nasional, 

maupun global. Sementara itu, pencapaian 

Standar Kompetensi Lulusan dimonitor dan 

dievaluasi secara berkala terhadap lulusan dari 

setiap satuan pendidikan. Evaluasi dilakukan 

terhadap kesesuaian sumber daya dan proses 

                                                           
64Ibid., 39-40. 
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pembelajaran yang digunakan pada satuan 

pendidikan tertentu.65 

Jadi penjaminan mutu lulusan adalah 

proses untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai 

dengan kompetensi yang ditetapkan sehingga 

mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan 

ditingkatkan secara berkelanjutan dengan kata 

lain sekolah mampu memenuhi kebutuhan/ 

memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu 

kebutuhan siswa, masyarakat, dunia kerja dan 

profesional. 

 

5. Kompetensi keagamaan 

Direktorat Tenaga Kependidikan, Dikdasmen 

menjelaskan bahwa “kompetensi diartikan sebagai 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan 

bertindak”. Dijelaskan lebih lanjut bahwa 

“kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan dan perbuatan secara 

profesional dalam menjalankan fungsi sebagai 

guru”.66Setiap orang Islam pada hakikatnya adalah 

insan agama yang bercita-cita, berpikir, beramal 

untuk hidup akhiratnya,berdasarkan petunjuk dari 

wahyu Allah melalui Rasulullah. Kecenderungan 

hidup keagamaan ini merupakan ruhnya agama 

yang benar berkembangnya dipimpin olehajaran 

                                                           
65Ibid., 40. 
66Suparlan, Guru Sebagai Profesi ........, 85. 
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Islam yang murni, bersumber pada kitab suci yang 

menjelaskan serta menerangkan tentang perkara 

benar (haq), tentang tugas kewajiban manusia 

untuk mengikuti yang benar itu, menjauhi yang 

bathil dan sesat atau mungkar, yang kesemuanya 

telah diwujudkan dalam syari’at agama yang 

berdasarkan nilai-nilai mutlak dan norma-

normanya telah ditetapkan oleh Allah yang tak 

berubah-ubah menurut selera nafsu manusia. Oleh 

karena itu tujuan pendidikan Islam penuh dengan 

nilai rohaniah Islami dan berorientasi kepada 

kebahagiaan hidup di akhirat. Tujuan itu 

difokuskan pada pembentukan pribadi muslim yang 

sanggup melaksanakan syari’at Islam melalui 

proses pendidikan spiritual menuju ma’rifat kepada 

Allah.67 

a. Kompetensi PAI SMU-MA 

1) Kompetensi Pendidikan Agama 

Siswa beriman dan bertakwa kepada 

Allah Swt, berakhlak mulia yang tercermin 

dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran 

agamanya, serta mampu menghormati 

agama lain dalam kerangka kerukunan antar 

umat beragama.68 

                                                           
67 M. Arifin, Tujuan Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2008), 56. 
68 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama 

Islam........., 154. 
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2) Kompetensi spesipik Pendidikan Agama 

Islam 

Dengan landasan al-Qur’an dan Sunah 

Nabi Muhammad saw siswa beriman dan 

bertakwa kepada Allah Swt, berakhlak 

mulia yang tercermin dalam perilaku sehari-

hari dalam hubungannya dengan Allah, 

sesama manusia, dan alam sekitar, mampu 

membaca dan memahami al-Qur’an, 

mampu bermuamalah dengan baik dan 

benar, serta mampu menjaga kerukunan 

intern dan antar umat beragama.69 

3) Standar kompetensi mata pelajaran 

a) Beriman kepada Allah Swt dan lima 

rukun iman yang lain dengan mengetahui 

fungsi dan hikamahnya serta terefleksi 

dalam sikap, perilaku, dan akhlak peserta 

didik dalam dimensi vertikal maupun 

horizontal. 

b) Dapat membaca, menulis, dan 

memahami ayat al-Qur’an serta 

mengetahui hukum bacaannya dan 

mampu mengimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c) Mampu beribadah dengan baik sesuai 

dengan tuntunan syari’at Islam baik 

ibadah wajib maupun ibadah sunnah. 

                                                           
69Ibid.  
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d) Dapat meneladani sifat, sikap, dan 

kepribadian Rasulullah saw, sahabat, dan 

tabi’in serta mampu mengambil hikmah 

dari sejarah perkembangan Islam untuk 

kepentingan hidup sehari-hari masa kini 

dan masa depan. 

e) Mampu mengamalkan sistem muamalat 

Islam dalam tata kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara.70 

Jadi kompetensi keagamaan adalah beriman 

dan bertaqwa kepada Allah Swt dengan 

berlandaskan al-Qur’an dan Sunah Nabi 

Muhammad saw,berakhlak mulia, mampu 

membaca dan memahami al-Qur’an, mampu 

bermuamalah dengan baik dan benar, serta mampu 

menjaga kerukunan intern dan antar umat 

beragama. 

 

  

                                                           
70Ibid., 155. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif.  Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. 

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan 

Peneliti Lapangan adalah Studi Kasus yaitu uraian dan 

penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek 

seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi 

(komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial. 

Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak 

mungkin data mengenai subjek yang diteliti. 71 

Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena 

peneliti dapat meneliti terkait tentang kejadian, 

aktivitas, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

SMK PGRI 2 Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperanserta, namun 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Sehingga dalam penelitian ini, seorang 

peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus 

pengumpul data. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti 

                                                           
71 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 2003), 201. 
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bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data yang mana informan 

mengetahui peneliti melakukan penelitian agar 

mempermudah dalam melakukan pengumpulan data. 

Adapun instrumen yang lain hanya sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Peneliti memilih lokasi ini karena di sekolah tersebut 

terdapat program sekolah yang mewajibkan seluruh 

siswa wajib mempunyai sertifikat lulus membaca al-

Qur’an sebagai persyaratan pengambilan ijazah. Oleh 

karena itu dengan fenomena yang sudah baik tersebut 

peneliti memilih sekolah tersebut untuk dijadikan lokasi 

penelitian. Meskipun obyek penelitian ini adalah suatu 

fakta yang sangat mungkin ditemukan di tempat lain 

atau wilayah lain, akan tetapi oleh karena beberapa 

alasan dan pertimbangan, terutama masalah dana dan 

waktu, maka pengamatan di lapangan hanya difokuskan 

pada fakta yang terjadi di SMK PGRI 2 Ponorogo.  

 

D. Sumber Data 

Data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti 

sumber data tertulis dan foto. Yang dimaksud kata-kata 

dan tindakan yaitu kata-kata dan tindakan orang-orang 

yang diamati atau diwawancarai.72 Sumber data utama 

                                                           
72 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 
Ponorogo, 2018), 45. 
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dalam penelitian kualitatif ini adalah para guru yang 

dipilih untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu 

lulusan berbasis kompetensi keagamaan, selebihnya 

adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan 

triangulasi.  

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 73 

Wawancara kualitatif merupakan salah satu 

teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. 

Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. 

Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali 

tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek 

yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di 

dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang 

ditanyakan pada informan bisa mencakup hal-hal 

yang bersifat lintas waktu, yang berkaiatan dengan 

masa lampau, masa kini dan juga masa mendatang. 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara 

kualitatif. Artinya, peneliti mengajukan pertanyaan-

                                                           
73 Lexy Moleong, Metodologi Penenlitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2000), 135.  
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pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa 

terikat oleh suatu suasana pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 74 

Untuk mengetahui lebih dalam tentang 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

Kepala Sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam 

SMK PGRI 2 Ponorogo.  

2. Teknik observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian.75 Metode observasi 

(pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun 

ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan 

dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-

benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.76 

Dengan teknik ini, peneliti mengamati tingkah laku 

objek ketika mengikuti kegiatan pembinaan moral 

yang dilakukan oleh para siswa dan guru. 

3. Teknik dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk 

tulisan atau gambar. Dokumen yang berbentuk 

                                                           
74Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 176. 
75Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2003), 158. 
76Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian 

Kualitatif......., 165. 
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tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan 

(life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumentasi ini berbentuk gambar misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi 

dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif.77 Dengan teknik ini, peneliti menggali data 

melalui catatan harian, foto-foto dan lain-lain. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulannya 

dapat diceritakan kepada orang lain.78 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan 

Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada 

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan 

                                                           
77Sugiyono, Metodologi Penenlitian Pendidikan: Pendekatan......, 

329. 
78 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan......., 334.  
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datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

meliputi: 79 

1. Reduksi data 

Dalam konteks penelitian reduksi data adalah 

peneliti merangkum dan memlilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

membuat kategori. Dengan demikian data yang telah 

direduksi oleh peneliti telah memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya 

adalah peneliti menyajikan data ke dalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

grafik, matrik, network dan chart. Bila pola-pola 

yang ditemukan telah didukung oleh data selama 

penelitian, maka pola tersebut telah menjadi pola 

yang baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada 

laporan akhir penelitian. 

3. Penarikan kesimpulan 

Peneliti menarik kesimpulan data-data yang 

telah diperoleh dengan menggunakan metode 

induktif yang penarikan kesimpulan yang dinilai dari 

pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada 

kesimpulan umum. 

 

 

                                                           
79 Miles dan A Huberman, Analisis Data Kualitatif  (Jakarta: UI-

Press, 1992), 20. 
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G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbarui dari konsep kesahihan validitas dan 

keandalan realibilitas. Untuk menentukan keabsahan 

data diperlukan teknik pemeriksaan, yakni pemeriksaan 

didasarkan atas jumlah kriteria tertentu ada empat 

kriteria dalam menentukan keabsahan data yakni derajat 

kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan 

kepastian. Dalam keabsahan data diadakan pengecekan 

dengan teknik :80 

1. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan yang dimaksud ialah menemukan 

ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. 

Ketekunan pengamatan ini digunakan dengan cara 

pertama mengadakan pengamatan dengan teliti dan 

rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-

faktor yang menonjol dan yang ada hubungannya 

dengan paradigma, kedua menelaah secara rinci 

sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan 

tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor 

yang ditelaah sudah difahami dengan cara yang 

biasa. 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

                                                           
80Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2002), 171-177. 
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atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling digunakan ialah pemeriksaan 

melalui sumber lainnya. 

a. Membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. 

b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan 

orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan 

orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan prespektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan seperti orang yang berpendidikan, 

menengah/tinggi, orang pemerintah. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi satu 

dokumen yang berkaitan.81 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga 

tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir yaitu tahap 

penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan 

tersebut adalah: 

1. Tahap Pra Lapangan  

Meliputi: Menyusun rancangan penelitian, memilih 

lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, 

                                                           
81Ibid., 178. 
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menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian.82 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Meliputi: Memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan dan berperanserta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Analisis Data 

Meliputi: Analisis selama dan setelah pengumpulan 

data 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian 
  

                                                           
82 M. Djunaidi Ghony, Metode Penelitian Kualitatif......, 144-147. 



58 
 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMK PGRI 2 PONOROGO 

SMK PGRI 2 Ponorogo berdiri pada tahun 

1984 dengan nama STM PGRI Ponorogo yang 

beralamat di SD Keniten I dan II dengan membuka 

jurusan mesin, listrik dan bangunan. Dalam 

praktikum bekerja sama dengan ST Negeri 

Ponorogo (Sekarang SMP 5). Pada tahun Pelajaran 

1987 / 1988 melaksanakan akreditasi dan dengan 

jenjang diakui. 

Selanjutnya tahun 1989/1990 pindah ke ST 

Negeri. Tahun 1990/1991 STM PGRI Ponorogo 

telah menempati gedung sendiri yang terletak di 

selatan pabrik es Salju Buana Ponorogo. Dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar pagi dan 

siang hari sedang teori tetap dilaksanakan di ST 

Negeri Ponorogo. Tahun Pelajaran 1991/1992 

menambah jurusan otomotif yang menerima 5 kelas 

dan dalam kegiatan praktek bekerjasama dengan 

KLK (sekarang BLK-UKM Ponorogo) di Karanglo 

Lor. 

Pada tahun 1992 STM PGRI Mendapat 

kepercayaan pemerintah mendapatkan hibah dari 

IPTN (Industri Pesawat Terbang Nurtaniu)berupa 

mesin bor radial, mesin honing dan mesin bor 

kolom. 

58 
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Tahun pelajaran 1994/1995 STM PGRI 

berganti nama dengan SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Tahun pelajaran 1998/1999 SMK PGRI 2 

Ponorogo telah memiliki 26 ruang teori, 1 bengkel 

otomotif, 1 bengkel permesinan, 1 bengkel kerja 

bangku / kerja plat dan las, serta 3 bengkel listrik. 

Tahun ini pula SMK PGRI 2 Ponorogo 

mendapatkan kepercayaan mendapat bantuan imbal 

swadaya berupa bangunan bengkel mesin. Tahun 

2000/2001 SMK PGRI Ponorogo telah terakreditasi 

dengan status disamakan. 

Tahun 2002/2003 mendapat bantuan 

peralatan praktek dari AUSTRIA senilai 2,4 

MILYAR. Selanjutnya pada tahun 2005/2006 

mendapat bantuan satu orang sukarelawan dari 

KOREA. Tahun 2006/2007 telah terakreditasi : A. 

Tahun 2011 telah mendapat sertifikat ISO 

9001:2008 dari TUV North dan pada tahun 2015 

SMK PGRI 2 Ponorogo menjadi sekolah rujukan.83 

2. Letak Geografis SMK PGRI 2 PONOROGO 

SMK PGRI 2 Ponorogo terletak di jalan 

Soekarno Hatta Ponorogo, memiliki lokasi yang 

strategis, tidak jauh dari perkotaan sehingga sangat 

mudah dijangkau dari semua jurusan. SMK PGRI 2 

Ponorogo terletak di jalur utama Madiun, Pacitan, 

Magetan Trenggalek dan Purwantoro. Sehingga 

                                                           
83

 Lihat Transkip Dokumentasi No. 01/D/11-III/2019 dalam  
laporan  penelitian ini. 
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banyak sekali siswa SMK PGRI 2 Ponorogo yang 

berasal dari beberapa daerah tersebut.84 

3. Visi dan Misi SMK PGRI 2 PONOROGO 

a. Visi 

Visi SMK PGRI 2 Ponorogo “Beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

Cerdas, Terampil, Kompeten, Professional, 

berkarakter unggul dan berbudaya 

lingkungan".85 

b. Misi 

Menyiapkan Lulusan : 

1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2) Mampu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi masa sekarang 

dan mendatang. 

3) Mampu menguasai kompetensi sesuai paket 

keahlian. 

4) Bersertifikat kompetensi dan profesi. 

5) Sehat jasmasni dan rohani, berdisiplin tinggi 

dan berakhlaq mulia. 

6) Siap berkompetisi dan memilih karir untuk 

mengembangkan diri. 

7) Mampu mengisi kebutuhan dunia usaha dan 

dunia industri di masa sekarang dan 

mendatang. 

                                                           
84 Lihat Transkip Dokumentasi No. 01/D/11-III/2019 dalam  

laporan  penelitian ini. 
85 Lihat Transkip Dokumentasi No. 02/D/11-III/2019 dalam  

laporan  penelitian ini. 
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8) Mempunyai daya dukung untuk 

melestarikan alam melalui tindakan 

pelestarian dan pencegahan kerusakan 

lingkungan.86 

4. Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SMK PGRI 

2 PONOROGO 

Terdapat 94 Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan di SMK PGRI 2 Ponorogo. Dalam 

bidang pengajaran yaitu kelompok A (guru 

normatif) berjumlah 23 orang, kelompok B (guru 

adaptif) berjumlah 31 orang, kelompok C (guru 

kejuruan) berjumlah 9 orang, Teknik Permesinan 

berjumlah 9 orang, Teknik Kendaraan Ringan 

berjumlah 5 orang, Teknik Sepeda Motor 

berjumlah 8 orang, Teknik Alat Berat berjumlah 4 

orang dan Teknik Komputer dan Jaringan 

berjumlah 5 orang.87 

5. Sarana Prasarana SMK PGRI 2 PONOROGO 

Sarana dan prasarana merupakan alat untuk 

menunjang kelancaran kegiatan dan proses belajar 

mengajar. Di SMK PGRI 2 Ponorogo memiliki 

sarana dan prasarana yang cukup baik dan mampu 

menunjang kegiatan pembelajaran siswa. Sarana 

                                                           
86 Lihat Transkip Dokumentasi No. 02/D/11-III/2019 dalam  

laporan  penelitian ini. 
87 Lihat Transkip Dokumentasi No. 03/D/11-III/2019 dalam 

laporan  penelitian ini. 
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dan prasarana SMK PGRI 2 Ponorogo, adalah 

sebagai berikut:88 

Ruang Belajar  37 buah 

Bengkel Kelas Honda  1 buah 

Bengkel Teknik Sepeda Motor  1 buah 

Bengkel Permesinan  1 buah 

Bengkel Teknik Kendaraan Ringan  1 buah 

Bengkel Teknik Informatika (TKJ, 

RPL, MM) 

 3 buah 

Laboratorium Komputer  2 buah 

Perpustakaan  2 buah 

Ruang Guru  1 buah 

Ruang Kepala Sekolah  1 buah 

Kantor Tata Usaha  1 buah 

Tempat Ibadah  1 buah 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Konsep penjaminan mutu lulusan berbasis 

kompetensi keagamaan di SMK PGRI 2 

Ponorogo 

Mutu adalah sebuah kebutuhan yang tidak 

hanya untuk masa kini tetapi juga untuk masa 

depan. Artinya kepuasan masyarakat terhadap hasil 

pendidikan yang dicapai oleh lembaga pendidikan 

sesuai dengan harapan masyarakat masa kini. 

                                                           
88 Lihat Transkip Dokumentasi No. 04/D/11-III/2019 dalam 

laporan  penelitian ini. 
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Seperti yang dikatakan oleh bapak Wakhid 

Kumaidi selaku wakil penjaminan mutu:   
Berawal dari isu-isu eksternal yang ada di sekolahan 
kita ini bahwa di mana-mana yang diminati itu adalah 
sekolah-sekolah yang memiliki kegiatan keagamaan 
yang kuat. Contohnya adalah Madrasah Ibtidaiyah. 
Jadi Madrasah Ibtidaiyah di dekat rumah saya itu 
jumlah siswanya lebih banyak peminatnya daripada 
Sekolah Dasar yang ada di sebelahnya. Orang tua 
sekarang juga sadar bahwa bekal agama itu juga lebih 
penting. Jadi kebijakan kita ini tidak sembarangan 
melainkan ada dasar yang dikuatkan dengan isu-isu 
eksternal tersebut. Sehingga sekolah itu kalau mau 
bersaing harus memperhatikan masalah-masalah yang 
seperti ini. Jadi kalau sekolah mengurus agama dengan 
kuat insyaallah nanti akan terus diminati oleh 

masyarakat.
89 

 

Istilah manajemen mutu terpadu sebagai 

padanan pengertian total quality manajement 

(TQM) didasarkan pada kepercayaan bahwa semua 

aktivitas organisasi terfokus pada perbaikan 

produk. Mutu dalam pengertian TQM tidak hanya 

dilihat dari hasil akhir saja. Suatu organisasi atau 

lembaga memandang bahwa penciptaan suatu 

produk atau jasa dapat dilihat dalam setiap proses 

kegiatan. Konsep penjaminan mutu lulusan 

menurut bapak Wakhid Kumaidi selaku wakil 

penjaminan mutu yaitu: 
Konsepnya nanti ke depan itu sekolah yang 
berbasiskan agama akan tetap menjadi peminatan 
utama di masyarakat kita ini. Konsep penjaminan mutu 
lulusan dapat dilihat dengan adanya berbagai macam 

                                                           
89 Lihat Transkip Wawancara No.01/W/26-3/2019 dalam  laporan 

penelitian ini. 
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kebijakan yang diselenggarakan sekolah khususnya 
guru PAI. Kebijakannya yaitu bagi yang belum lulus 
tes baca al-Qur’an maka siswa tidak diperbolehkan 

untuk mengambil ijazah.
90 

 

Peningkatan mutu lulusan berbasis 

kompetensi keagamaan ini disambut baik oleh para 

guru dan siswa SMK PGRI 2 Ponorogo. Hal ini 

seperti yang diungkapkan Siska Yusnita Devianti 

siswa kelas 12 RPL 2 “Menurut saya itu kebijakan 

yang sangat positif bagi seluruh siswa SMK PGRI 

2. Tapi kemampuan setiap orang kan berbeda-beda 

ya mbak, ada yang bisa ngaji ada juga yang belum 

bisa tapi kembali lagi ke anak-anaknya sendiri ada 

niat atau tidak. Yang penting itu usahanya.”91 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh temannya Siti 

Solikhatummahmudah yang mengatakan “Menurut 

saya itu lebih bagus karena bisa mengetahui kriteria 

saat kita lulus dari sekolah itu sudah mampu apa 

belum untuk terjun ke masyarakat karena 

kehidupan kita di masyarakat lebih lama,  setiap 

hari kita berhubungan dengan masyarakat. Jadi 

dengan bekal al-Qur’an ini kita bisa mengajari 

anak-anak agar bisa mengaji.”92  

                                                           
90 Lihat Transkip Wawancara No.01/W/26-3/2019 dalam laporan 

penelitian ini. 
91 Lihat Transkip Wawancara No.05/W/21-3/2019 dalam laporan 

penelitian ini. 
92 Lihat Transkip Wawancara No.06/W/21-3/2019 dalam laporan 
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Ardin Novarian Aristya siswa kelas 12 TPM 

1 juga menambahkan “Menurut saya baik karena 

menyangkut keagamaan dengan adanya kebijakan 

ini saya menjadi sedikit malu kenapa aku dulu 

ketika masih kecil tidak belajar mengaji.”93 

 Peningkatan mutu dapat dilakukan melalui 

hal-hal yang disampaikan bapak Wakhid Kumaidi 

yaitu: “Dengan diadakannya berbagai macam 

program untuk perbaikan baca al-Qur’an agar 

tercapai mutu lulusan yang diharapkan. Karena 

melalui kegiatan tersebut, penjaminan mutu lulusan 

siswa dapat tercapai sesuai dengan apa yang 

sekolah harapkan”.94 

Masalah mutu harus menjadi perhatian bagi 

semua pihak, agar dapat eksis dan solid serta 

berkelanjutan. Pihak- pihak yang dimaksud adalah 

seperti yang disampaikan oleh bapak Wakhid 

Kumaidi: “Yang terlibat ya tentu saja stakeholder. 

Penjamian mutu H. S. Pirngadi memberikan 

kebijakan terus akhirnya saya yang menerjemahkan 

harusnya bagaimana, orangnya siapa yang cocok 

dengan kegiatan ini. Penanggung jawabnya yaitu 

koordinator PAI dan untuk pelaksananya yaitu para 

guru PAI.”95 
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Selain itu bapak Tanthowi Muid, S. Ag. 

Menyampaikan bahwa yang terlibat dalam 

penjaminan mutu lulusan di antaranya: “Guru kelas 

(guru PAI), Wali kelas. Terus dipantau oleh wali 

kelas masing-masing dan dipantau dengan bukti 

selfi dengan guru mengajinya. Jadi setiap hari foto 

selfinya selalu berganti, orang tua, guru ngaji di 

luar dan guru ekstrkurikuler”.96 Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh paparan bapak Khusnul Huda, M. 

Pd. I bahwa yang terlibat dalam penjaminan mutu 

adalah “Wali kelas, guru PAI, bagian kurikulum 

dan guru ngaji dari luar.”97 Masalah mutu dalam 

dunia pendidikan merupakan kebutuhan yang harus 

disampaikan dan dirasakan oleh para siswa, guru, 

orang tua dan para stakeholders pendidikan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa konsep penjaminan mutu 

lulusan berbasis kompetensi keagamaan ini yaitu 

dengan adanya berbagai macam kebijakan yang 

diselenggarakan sekolah khususnya guru PAI. 

Kebijakannya yaitu bagi yang belum lulus tes baca 

al-Qur’an maka siswa tidak diperbolehkan untuk 

mengambil ijazah. Konsep penjaminan mutu 

lulusan dapat dilihat dengan berbagai macam 

program untuk perbaikan baca al-Qur’an agar 

siswa-siswi SMK PGRI 2 Ponorogo memiliki bekal 
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agama yang kuat khususnya dalam bacaan al-

Qur’an. 

 

2. Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menjamin mutu lulusan berbasis kompetensi 

keagamaan di SMK PGRI 2 Ponorogo 

 Dalam konteks pendidikan, tugas pokok guru 

yang profesional adalah mendidik, mengajar, dan 

melatih yang ketiganya diwujudkan dalam kesatuan 

kegiatan pembelajaran. Cara untuk membantu 

melaksanakan penjaminan mutu lulusan adalah 

dengan memberdayakan guru-guru terutama guru 

PAI. Berkaitan dengan itu, peran guru PAI seperti 

yang dikatakan oleh koordinator PAI bapak 

Tanthowi Muid, S.Ag. adalah “Satu diantaranya 

dengan mendatangkan guru mengaji dari luar. Jadi 

karena jumlahnya kelas 12 kala itu jumlahnya lebih 

dari 800, kita guru PAI tidak akan mampu 

melaksanakan pendidikan khusus al-Qur’an. 

Sehingga pada kala itu kita mendatangkan 4 guru 

ngaji setiap hari.”98 

Hal tersebut juga diperkuat oleh penjelasan 

dari bapak Khusnul Huda, M.Pd. I selaku guru 

PAI: 
Banyak sekali peran guru PAI, seperti: 
1. Proses KBM 

a. Sebelum pembelajaran PAI dimulai anak-
anak diwajibkan untuk membaca al-Qur’an 
selama 10 menit. 
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b. Membimbing. 
2. Membantu mencarikan guru ngaji. 
3. Mengadakan ekstrakurikuler baca al-Qur’an dan 

tartil. 

4. Menguji siswa dalam tes baca al-Qur’an.
99 

 

Ibu Ria Dwi Prasetyani, M. Pd. I juga 

menambahkan “Semua guru PAI hampir tidak 

pernah bosan mengingatkan anak-anak. Selalu 

memberi motivasi dan dorongan. Ayo cepat 

mencari guru ngaji dan segera ikut tes.”100 

Dalam proses penjaminan mutu lulusan 

berbasis kompetensi keagamaan ini koordinator 

PAI beserta para guru PAI memiliki program-

progam yang dilaksanakan untuk menunjang 

kebijakan sekolah tersebut. Seperti yang dikatakan 

oleh koordinator PAI bapak Tanthowi Muid 

sebagai berikut: 
Program yang dilakukan  dalam penjaminan mutu 
lulusan berbasis kompetensi keagamaan antara lain: 
1. Program mondok wajib. Perkelas  akan mengalami 

satu minggu penuh. Jadi mulai berangkat hari senin 
pulang hari sabtu. Itu 24 jam berada di pondok.  

2. Kegiatan belajar di rumah membaca al-Qur’an bisa 
mengcover dengan kedua orangtuanya. Jadi selain 
ada pembelajaran di sekolahan, di rumah juga 
punya pengawasan dari orang tua masing-masing. 

3. Pembelajaran 10 menit pertama  KBM sebelum 
mata pelajaran agama dimulai itu sudah 
melaksanakan baca al-Qur’an. Jadi itu untuk 
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menambah khasanah kemampuan dalam membaca 

al-Qur’an.
101 

 

Bapak Khusnul Huda, M. Pd. I selaku guru 

PAI juga menambahkan bahwa: 
Program yang dilakukan untuk  dalam penjaminan 
mutu lulusan berbasis kompetensi keagamaan antara 
lain: 
1. Program pondok pesantren. Satu anak satu minggu 

dalam satu tahun. 
2. Wajib mengikuti ekstra baca al-Qur’an di sekolah 

selama anak tersebut belum lulus tes baca al-
Qur’an. 

3. Pondok romadlon. 

4. Mengadakan jum’at berkah.
102 

 

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan ibu 

Ria Dwi Prasetyani bahwa: “Sekolah memanggil 

guru ngaji yang mana anak-anak yang belum bisa 

ngaji diwajibkan untuk ikut.”103 Siska Yusnita 

Devianti siswi kelas 12 RPL 2 bercerita: “Banyak 

sekali mbak. Bagi yang sudah lulus itu ada ekstra 

tartil terus yang belum lulus itu ada jam ngaji 

setelah KBM, kegiatan jum’at berkah, dan pondok 

pesantren.”104 Temannya, Siti Solikhatum-

mahmudah juga menambahkan bahwa “Program 
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yang dijalankan sekolah meliputi: latihan baca al-

Qur’an bagi yang belum bisa mengaji, diadakannya 

pondok pesantren di pondok al-Ikhlas Babadan 

Ponorogo, setiap jum’at pagi siswa diwajibkan 

membawa al-Qur’an dan mengaji bersama-sama, 

sebelum KBM pelajaran agama Islam kita 

membaca al-Qur’an terlebih dahulu.”105 

Setiap hari Jum’at setelah bel masuk kelas 

berbunyi, semua siswa di SMK PGRI 2 Ponorogo 

memasuki kelas. Terlihat seluruh siswa-siswi sudah 

dalam keadaan suci dan mengeluarkan al-Qur’an 

dari tas masing-masing. Salah satu guru membaca 

al-Qur’an memakai pengeras suara dan seluruh 

siswa-siswi menirukan sampai selesai bahkan yang 

berada di bengkel atau tempat praktek juga wajib 

mengikuti.106 

Ardin Novarian Aristya siswa kelas 12 TPM 

1 bercerita:  
Program-programnya yaitu program mengaji dengan 
mendatangkan guru luar yang diadakan setelah KBM 
(16.00-17.00 WIB), mencari guru ngaji sendiri di 
rumah biasanya setelah maghrib. Kan dari sekolah 
diberi lembaran kertas untuk absensi kalau lembaran 
absennya tidak ada tanda tangan dari guru ngaji maka 

tidak diperbolehkan mengikuti tes baca al-Qur’an.
107  
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Begitu juga dengan Prangga Yudho Anggoro 

menambahkan bahwa:  
Dulu saya pernah tidak lulus mengaji karena belum 
bisa membaca al-Qura’an kemudian saya disuruh guru 
pembimbing PAI dari SMK 2 Ponorogo untuk terus 
belajar membaca al-Qur’an di sekolah ataupun di 
rumah. Kalau di sekolah yaitu dengan adanya jam 
tambahan mengaji yang diadakan sekolah setelah 
KBM dengan mendatangkan guru dari luar. kalau di 
rumah bisa minta bantuan guru ngaji untuk 
membimbing dan mengajari saya mengaji secara 

bertahap dari jilid 1-6.
108 

 

Dalam upaya peningkatan penjaminan mutu 

lulusan berbasis kompetensi keagamaan, para guru 

PAI terlebih dahulu melakukan perencanaan dan 

melaksanakan strategi. Berkaitan dengan strategi 

penjaminan mutu lulusan, bapak Tanthowi Muid, 

S. Ag. menceritakan tentang apa yang diajarkan 

pada anak seperti berikut: 
Adanya pembiasaan. Jadi anak-anak yang belum 
terbiasa membaca al-Qur’an dengan sukses, tetap kita 
akan breafing dan itu ada link dengan anak dan orang 
tua. Sehingga pada saat mereka ada ketinggalan dan 
kesusahan dalam membaca al-Qur’an ini orang tua kita 
telfon, bahkan orang tua kita panggil ke sekolahan 
yang notabennya kesulitan untuk mengaji itu sehingga 

orang tua wajib untuk mencarikan guru ngajinya.
109 

 

Hal serupa juga diceritakan oleh bapak 

Khusnul Huda, M. Pd. I selaku guru PAI yang 
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mana sering bertatap muka dengan anak-anak yaitu 

dengan: “Mewajibkan anak-anak membawa al-

Qur’an, membiasakan anak-anak membaca al-

Qur’an 10 menit sebelum KBM pelajaran PAI 

dimulai, membantu mencarikan guru ngaji, 

membuatkan kartu ekstrakurikuler, dan 

membuatkan group whatsapp.”110 

Program yang sangat membantu dalam 

tercapainya proses penjaminan mutu lulusan 

berbasis kompetensi keagamaan ini yaitu kegiatan 

baca al-Qur’an yang dilaksanakan 10 menit 

sebelum KBM PAI dimulai. Semua siswa sudah 

dalam keadaan wudlu dan membawa al-Qur’an 

sendiri-sendiri. Dipimpin oleh guru PAI dan 

ditirukan seluruh siswa di kelas tersebut.111 Jadi 

guru PAI mengetahui sejauh mana tingkat 

kemampuan anak-anak dalam membaca al-Qur’an.  

Pentingnya pendampingan guru PAI selaku 

pemegang utama proses penjaminan mutu lulusan 

berbasis kompetensi keagamaan, anak-anak 

dibuatkan kartu hijau untuk meringankan beban 

guru PAI dalam pengamatannya. Seperti yang 

diceritakan ibu Ria Dwi Prasetyani, M.Pd.I berikut: 

“Membuat kartu hijau untuk memonitoring 

kegiatan ngaji anak-anak di rumah. Minimal harus 
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terisi 4 hari pertemuan. Kalau kurang dari 4 tidak 

diizinkan untuk mengikuti tes mengaji.”112 

Dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu 

lulusan berbasis kompetensi keagamaan yang 

berupa mewajibkan siswa bisa membaca al-Qur’an 

dengan baik, guru PAI mempunyai standar 

penilaian tersendiri. Bapak Tanthowi Muid, S. Ag. 

menyatakan: “Konsep kelulusan harus jilid 6 atau 

al-Qur’an karena jilid 6 itu sudah setara dengan al-

Qur’an. Pedomannya kalau belum al-Qur’an belum 

kita luluskan. Jadi yang menguji yaitu guru agama 

yang 5 itu menguji satu persatu. Jika belum lulus 

jilid 6 ya belum kita luluskan.”113 

Kemudian bapak Khusnul Huda, M. Pd. I 

menguatkan pernyataan tersebut bahwa: “Anak 

bisa membaca al-Qur’an dengan baik dan benar 

sesuai dengan tajwid.”114 

Melihat kegiatan dan proses KBM siswa 

SMK PGRI 2 Ponorogo yang bisa dibilang padat, 

maka guru PAI memiliki inisiatif waktu yang dapat 

digunakan untuk ujian baca al-Qur’an agar 

semuanya berjalan dengan lancar tanpa 

meninggalkan kegiatan yang lain. Bapak Tanthowi 

Muid, S. Ag. bercerita: 
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Setiap hari jum’at kita tawarkan lewat whatsapp. Kita 
sudah punya group whatsapp anak-anak yang belum 
lulus ngaji dari kelas 10-12. Jadi nanti setiap satu 
minggu sekali itu kita tawarkan hari senin siapa nanti 
yang akan ikut tes hari jum’at tanggal ini jam sekian. 
Sejumlah anak itu nanti kita akan mencarikan guru 
tesnya. Jadi guru ngaji yang kosong nanti siapa. 
Misalkan ada 20 anak itu cukup 2 penguji saja. Jadi 
tidak perlu 4 atau 5. Namun kalau pendaftarnya di atas 

50 itu nanti ada 5 guru agama yang akan menguji.
115  

 

Bapak Khusnul Huda juga bercerita 

“Dilaksanakan setiap hari jum’at setelah KBM dan 

bertempat di masjid al-Firdaus.”116 

Selain hari jum’at, tes membaca al-Qur’an 

juga dilaksanakan setiap akhir mondok wajib di 

pondok pesantren al-Ikhlas yaitu hari sabtu sebagai 

penutupan kegiatan mondok wajibnya. Ujian ini 

dilakukan satu persatu maju ke depan dan batas 

kelulusannya adalah minimal lulus baca iqro’ jilid 

6.117 

Melihat bakat siswa yang berbeda-beda, guru 

PAI memiliki program lanjutan bagi siswa yang 

sudah lancar membaca al-Qur’an agar pengetahuan 

dan ilmunya semakin berkembang. Seperti yang 

dikatakan koordinator PAI bapak Tanthowi Muid, 

S. Ag. “Setelah lulus siswa ini mengikuti 
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pengembangan di sini yaitu berupa tartil dan 

tahfidz. Tetapi tahun ini tahfidznya tidak berjalan 

karena kesibukan kelas 12 luar biasa, jadi rencana 

tahun depan tahfidznya di kelas 11. Tahfidznya juz 

30 nanti yang kita coba dulu.”118 

Kegiatan ekstrakulikuler tartil membaca al-

Qur’an di masjid al-Firdaus diikuti oleh siswa yang 

sudah lancar membaca al-Qur’an dan mempunyai 

keinginan untuk mengembangkan kemampuannya. 

Mereka antusias sekali dalam kegiatan ini. Bisa 

dilihat dari datang tepat waktu dan mengikuti 

dengan penuh semangat.119 

Selain program lanjutan yang ditawarkan, 

para guru PAI juga memiliki program khusus bagi 

siswa yang bacaannya masih kurang bahkan belum 

lulus ujian baca al-Qur’an. Tujuannya agar seluruh 

siswa SMK PGRI 2 Ponorogo ini lulus dengan 

mutu yang baik dan dapat mengambil ijazah 

sebagai persyaratan untuk melamar pekerjaan. 

Bapak Tanthowi Muid, S. Ag. menyebutkan 

program-program khusus yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 
Pembelajaran. Jadi yang belum lulus tetap kita carikan 
guru ngaji dari luar. Jadi wajib ya. Kita berikan kartu 
absensi. Setiap mereka mau tes harus menunjukkan 
kartu tersebut. Sampai di mana perkembangannya. 
Misalkan dia dalam minggu ini masih jilid 5, 4, 3 itu 
nanti akan terdeteksi. Itu ada tanda tangannya. Saat dia 
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mau tes seminggu sekali itu nanti akan melaporkan 
minimal 4 kali pertemuan dengan guru ngaji di luar 

sana.
120 

 

Hal ini juga diperkuat oleh penuturan bapak 

Khusnul Huda bahwa “Ada. Yaitu dipondokkan di 

luar wilayah ponorogo selama satu minggu penuh. 

Biasanya sebelum dan setelah tahun baru.”121 Ibu 

Ria Dwi Prasetyani, M. Pd. I menceritakan bahwa 

“Dipondokkan di luar wilayah Ponorogo selama 

tahun baru, dan didrill di pondok pesantren al-

Ikhlas.122 

Dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu 

lulusan berbasis kompetensi keagamaan tidak luput 

dari dukungan dari berbagai pihak dalam 

pelaksanaannya. Terdapat kelebihan dan 

kelemahan proses pelaksanaannya, berikut ini 

pernyataan koordinator PAI bapak Tanthowi Muid, 

S. Ag.: 

Kekurangannya pada saat anak ini kegiatan belajar, 
maka waktunya akan tersita. Jadi kita punya target 
sehingga belajar malamnya agak berkurang. Karena 
target mereka adalah bulan ini harus sudah lulus 
sehingga dia akan memacu proses belajar ngajinya 
lebih giat untuk mendatangkan guru ngaji di rumahnya 
masing-masing. 
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Kelebihannya anak lebih leluasa dan lebih enjoy pada 
saat bermasyarakat, pada saat hari-hari romadlon itu 
bisa menampilkan dirinya  berbeda dengan karakter 
sekolah-sekolah lain. Jadi anak akan bisa tampil. Inilah 

alumni ataupun siswa SMK PGRI 2 Ponorogo.
123 

 

Bapak Khusnul Huda, M. Pd. I juga 

menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan 

kebijakan tersebut: “Kekurangan: Minat baca al-

Qur’an siswa kurang sehingga program yang 

dijalankan kurang maksimal. Kelebihan: Semakin 

tahun semakin banyak siswa SMK PGRI 2 

Ponorogo yang bisa membaca al-Qur’an. Yang 

awalnya 30% siswa, di akhir kelulusan meningkat 

menjadi 99% siswa.”124 

Selain kelebihan dan kekurangan, dalam 

proses penjaminan mutu lulusan berbasis 

kompetensi keagamaan ini juga terdapat hambatan 

yang dapat menghambat kelancaran proses 

tersebut. Bapak Tanthowi Muid bercerita: 
Orang tua tidak ada kinerja dengan pihak sekolah, 
tidak tahu menahu dan anak berada diposisi mbah. Jadi 
bukan di orang tua sendiri dan kebanyakan 
permasalahannya karena indikasinya anak-anak ini 
adalah orang tuanya broken home, sehingga kita dalam 
memberikan sinyal untuk bisa lulus ngaji agak 
terhambat. Karena orang tua tidak peduli, lingkungan 
tidak peduli, dan di lingkungannya kebanyakan juga 

tidak bisa ngaji.
125 
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Hal demikian diperkuat oleh paparan bapak 

Khusnul Huda bahwa “Hambatannya Pada saat tes 

anak-anak kurang siap karena anak-anak yang tidak 

mau mengikuti ekstra, mengaji di rumah dan masih 

ada yang PKL. Solusinya membuat jadwal yang 

tidak terbentur dengan ekstra lain, anak-anak yang 

PKL dibuatkan group lewat wali kelas, dan 

membuatkan kartu monitoring baca al-Qur’an.126 

Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa guru  PAI memiliki strategi 

tersendiri dalam penjaminan mutu lulusan berbasis 

kompetensi keagamaan. Program-program tersebut 

di antaranya adalah pondok pesantren, jum’at 

berkah, membaca al-Qur’an sebelum KBM PAI, 

mengikuti ekstra tartil dan mencari guru ngaji di 

rumah yang dipantau menggunakan kartu hijau dan 

foto selfi dengan guru ngajinya. 

  

                                                           
126 Lihat Transkip Wawancara No.03/W/20-3/2019 dalam laporan 

penelitian ini. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Konsep Penjaminan Mutu Lulusan Berbasis 

Kompetensi Keagamaan Di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Penjaminan mutu lulusan adalah proses untuk 

menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi 

yang ditetapkan sehingga mutu dapat dipertahankan 

secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan 

dengan kata lain sekolah mampu memenuhi 

kebutuhan/memuaskan stakeholders (aspek induktif) 

yaitu kebutuhan siswa, masyarakat, dunia kerja dan 

profesional.  

Banyaknya masalah yang diakibatkan oleh 

lulusan pendidikan yang tidak bermutu, program mutu 

atau upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan 

merupakan hal yang teramat penting.127 

Sebagaimana data yang telah dipaparkan 

sebelumnya bahwa di SMK PGRI 2 Ponorogo 

mempunyai kebijakan di mana kebijakan tersebut 

sebagai penjaminan mutu lulusan berbasis kompetensi 

keagamaan. Bisa dilihat bahwa sekolah-sekolah yang 

paling diminati oleh para orang tua adalah sekolah-

sekolah yang memiliki kegiatan keagamaan yang kuat. 

Orang tua sekarang juga sadar bahwa bekal agama itu 

lebih penting. Maka dari itu SMK PGRI 2 Ponorogo 

ingin nanti ke depannya sekolah yang berbasiskan 
                                                           

127
 Nana Syaodih Sukmadinata, Ayi Novi Jami’at, dan Ahman, 

Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, 
dan Instrumen) (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 8. 
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agama akan tetap menjadi peminatan utama di 

masyarakat.  

Menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan 

pelanggan sepenuhnya. Suatu produk dianggap bermutu 

apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya 

kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan 

konsumen atas produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan.128 

Kompetensi keagamaan di sini adalah beriman 

dan bertaqwa kepada Allah Swt dengan berlandaskan 

al-Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad saw, berakhlak 

mulia, mampu membaca dan memahami al-Qur’an, 

mampu bermuamalah dengan baik dan benar, serta 

mampu menjaga kerukunan intern dan antar umat 

beragama. Di SMK PGRI 2 Ponorogo ini memfokuskan 

pada tingkat mampu membaca al-Qur’an dengan baik 

dan benar. Konsep penjaminan mutu lulusan dapat 

dilihat dengan adanya berbagai macam kebijakan yang 

diselenggarakan sekolah khususnya guru PAI. 

Kebijakannya yaitu bagi yang belum lulus tes baca al-

Qur’an maka siswa tidak diperbolehkan untuk 

mengambil ijazah. Dengan kebijakan tersebut maka 

seluruh siswa takut tidak bisa melamar pekerjaan tanpa 

adanya ijazah. Dengan hati yang terpaksa seluruh siswa 

semangat untuk memperbaiki bacaan al-Qur’an agar 

segera lulus tes. 

                                                           
128Abdul Hadis dan Nurhayati, Manajemen Mutu Pendidikan 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 85. 
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Aspek kunci lain yang perlu diperhatikan oleh 

kepala sekolah sebagai pemimpin dalam melaksanakan 

upaya perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan 

adalah memberikan wewenang kepada para guru dalam 

meningkatkan mutu proses belajar mengajar, serta 

dalam melakukan pembuatan keputusan, juga 

memberikan tanggungjawab yang lebih besar dalam 

melaksanakan tugas-tugas sebagai guru.129 

Suksesnya implementasi dapat dicapai dengan 

adanya budaya kerja mutu dalam perusahaan, 

komunikasi yang baik internal dan eksternal, serta 

adanya komunikasi dari seluruh komponen atau 

personel perusahaan.130  

Dalam kebijakan proses penjaminan mutu lulusan 

berbasis kompetensi keagamaan di SMK PGRI 2 

Ponorogo ini yang diberi wewenang penuh adalah 

koordinator PAI dan seluruh guru PAI serta dibantu 

oleh wali kelas, semua guru dan orang tua. Dengan 

adanya koordinator dan bantuan dari berbagai pihak, 

kebijakan ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan 

lulusan yang bermutu bahkan semakin tahun semakin 

meningkat.  

Tanggapan dari siswa mengenai kebijakan ini 

juga sangat baik, mereka yang awalnya tidak suka dan 

terpaksa tetapi lambat laun mereka merasakan manfaat 

                                                           
129 Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Dalam 

Konteks Penerapan MBS) (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013), 
116. 

130 C. Rudy Prihantoro, Konsep Pengendalian Mutu (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2012), 63. 
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dari kebijakan tersebut bahkan sebagian dari mereka 

menyesal tidak belajar membaca al-Qur’an dari kecil.131 

Dari sini penulis dapat menggambarkan konsep 

penjaminan mutu lulusan berbasis kompetensi 

keagamaan ini dengan diadakannya kebijakan bahwa 

siswa yang tidak lulus tes baca al-Qur’an tidak 

diperbolehkan untuk mengambil ijazah. Demi 

suksesnya kebijakan ini Kepala Sekolah memberikan 

wewenang penuh kepada para guru PAI, akan tetapi 

semua guru, semua siswa dan juga orang tua 

mendukung kebijakan ini. 

 

B. Analisis Strategi Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Menjamin Mutu Lulusan Berbasis 

Kompetensi Keagamaan Di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Peran guru Pendidikan Agama Islam adalah 

pendidik yang profesional sebagai fasilitator yang 

memiliki kemampuan mendidik, membimbing, mengajar 

dan melatih pendidikan yang menanamkan nilai-nilai 

ajaran Islam melalui proses pembelajaran, baik di kelas 

maupun di luar kelas serta diharapkan hasil 

pembelajaran tersebut dapat diterapkan di lingkungan 

sekolah, keluarga dan masyarakat. 

Dalam konteks pendidikan, tugas pokok guru yang 

profesional adalah mendidik, mengajar, dan melatih 

yang ketiganya diwujudkan dalam kesatuan kegiatan 

pembelajaran. Cara untuk membantu melaksanakan 

                                                           
131

 Lihat Transkip Wawancara No.07/W/21-3/2019 dalam  laporan 
penelitian ini. 
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penjaminan mutu lulusan adalah dengan 

memberdayakan guru-guru terutama guru PAI. 

Dalam proses penjaminan mutu lulusan berbasis 

kompetensi keagamaan ini koordinator PAI beserta para 

guru PAI memiliki program-progam yang dilaksanakan 

untuk menunjang kebijakan sekolah tersebut. Program-

program tersebut di antaranya adalah pondok pesantren, 

jum’at berkah, membaca al-Qur’an sebelum KBM PAI, 

mengikuti ekstra tartil dan mencari guru ngaji di rumah 

yang dipantau menggunakan kartu hijau dan foto selfi 

dengan guru ngajinya. 

Mutu dalam pendidikan memang dititiktekankan 

pada siswa dan proses yang ada di dalamnya. Tanpa 

adanya proses yang baik, sekolah yang bermutu juga 

mustahil untuk dicapai. 132 

Dalam upaya peningkatan penjaminan mutu 

lulusan berbasis kompetensi keagamaan, para guru PAI 

terlebih dahulu melakukan perencanaan dan 

melaksanakan strategi. Guru  PAI memiliki strategi 

tersendiri dalam penjaminan mutu lulusan berbasis 

kompetensi keagamaan. Strateginya yaitu adanya 

pembiasaan. Jadi anak-anak yang belum terbiasa 

membaca al-Qur’an dengan sukses, tetap akan 

dibreafing dan itu ada link dengan anak dan orang tua. 

Sehingga pada saat mereka ada ketinggalan dan 

kesusahan dalam membaca al-Qur’an, orang tua ditelfon 

bahkan dipanggil ke sekolahan yang notabennya 

                                                           
132Aminatul Zahroh, Total Quality Management: Teori & Praktik 

Manajement untuk mendongkrak Mutu Pendidikan (Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2014), 28. 



84 
 

kesulitan untuk mengaji sehingga orang tua wajib untuk 

mencarikan guru ngajinya. Strategi yang lain yaitu 

dengan melaksanakan program-program yang telah 

dirancang dengan berkelanjutan dan terus 

dikembangkan. 

Pentingnya pendampingan guru PAI selaku 

pemegang utama proses penjaminan mutu lulusan 

berbasis kompetensi keagamaan, anak-anak dibuatkan 

kartu hijau untuk meringankan beban guru PAI dalam 

pengamatannya. Minimal harus terisi 4 kali pertemuan. 

Jika kurang dari 4 pertemuan tidak diizinkan untuk 

mengikuti tes mengaji. 

Dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu 

lulusan berbasis kompetensi keagamaan yang berupa 

mewajibkan siswa bisa membaca al-Qur’an dengan baik, 

guru PAI mempunyai standar penilaian tersendiri. 

Konsep kelulusan harus jilid 6 atau al-Qur’an karena 

jilid 6 itu sudah setara dengan al-Qur’an. 

Melihat bakat siswa yang berbeda-beda, guru PAI 

memiliki program lanjutan bagi siswa yang sudah lancar 

membaca al-Qur’an agar pengetahuan dan ilmunya 

semakin berkembang. Setelah lulus tes baca al-Qur’an, 

siswa ini mengikuti pengembangan bakat berupa tartil. 

Perbaikan mutu berkelanjutan (continuos quality 

improvement) merupakan suatu formula atau pendekatan 

yang seharusnya menjadi salah satu paradigma MBS. 

Melalui pendekatan perbaikan mutu berkelanjutan, 

diharapkan dapat mengatasi masalah rendahnya mutu 

berkelanjutan mutu pendidikan yang tidak hanya 

mengandalkan pendekatan yang bersifat konfensional, 
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melainkan dibutuhkan suatu pendekatan dalam rangka 

obtimalisasi sumber daya dan sumber dana. Hal itu 

dimaksudkan untuk mencapai sasaran secara efektif, 

efisien, kreatif, dan inovatis yang berorientasi pada 

peningkatan mutu (kualitas).133 

Selain program lanjutan yang ditawarkan, para 

guru PAI juga memiliki program khusus bagi siswa 

yang bacaannya masih kurang bahkan belum lulus ujian 

baca al-Qur’an. Tujuannya agar seluruh siswa SMK 

PGRI 2 Ponorogo ini lulus dengan mutu yang baik dan 

dapat mengambil ijazah sebagai persyaratan untuk 

melamar pekerjaan. Siswa yang belum lulus tetap 

dicarikan guru ngaji dari luar, dipondokkan di luar 

wilayah ponorogo selama satu minggu penuh. Biasanya 

sebelum dan setelah tahun baru. 

Dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu 

lulusan berbasis kompetensi keagamaan terdapat 

kelebihan dan kelemahan proses pelaksanaannya. 

Kelebihannya adalah anak-anak lebih leluasa dan lebih 

enjoy pada saat bermasyarakat, pada saat hari-hari 

romadlon itu bisa menampilkan dirinya  berbeda dengan 

karakter sekolah-sekolah lain. Jadi anak akan bisa 

tampil. Kekurangannya adalah pada saat anak ini 

kegiatan belajar, maka waktunya akan tersita. Karena 

target mereka adalah bulan ini harus sudah lulus 

sehingga dia akan memacu proses belajar mengajinya 

                                                           
133 Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan .........., 

119. 
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lebih giat untuk mendatangkan guru ngaji di rumahnya 

masing-masing.  

Selain kelebihan dan kekurangan, dalam proses 

penjaminan mutu lulusan berbasis kompetensi 

keagamaan ini juga terdapat hambatan yang dapat 

menghambat kelancaran proses tersebut, di antaranya 

adalah orang tuanya broken home, sehingga sekolah 

dalam memberikan sinyal untuk bisa lulus ngaji agak 

terhambat. Karena orang tua tidak peduli, lingkungan 

tidak peduli dan di lingkungannya kebanyakan juga 

tidak bisa mengaji, pada saat tes anak-anak kurang siap 

karena anak-anak masih ada yang PKL. 

Jadi dalam proses penjaminan mutu lulusan 

berbasis kompetensi keagamaan ini para guru PAI 

memiliki strategi-strategi agar mutu lulusan di SMK 

PGRI 2 Ponorogo ini semakin meningkat. Di antaranya 

yaitu dengan diadakan pondok pesantren, jum’at berkah, 

membaca al-Qur’an sebelum KBM PAI, mengikuti 

ekstrakurikuler tartil, mencarikan guru ngaji dan 

dipondokkan di luar wilayah ponorogo selama satu 

minggu penuh. Dalam prosesnya, guru PAI selalu 

mendampingi dan mengingatkan para siswa untuk 

belajar membaca al-Qur’an dengan giat. Dengan 

demikian siswa bisa dan siap ditempatkan di 

masyarakat. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul peran guru 

Pendidikan Agama Islam dalam proses penjaminan 

mutu lulusan berbasis kompetensi keagamaan di SMK 

PGRI 2 Ponorogo dapat disimpulkan bahwa: 

1. Konsep penjaminan mutu lulusan berbasis 

kompetensi keagamaan di SMK PGRI 2 Ponorogo 

yaitu adanya kebijakan bahwa siswa yang belum 

lulus tes baca al-Qur’an maka siswa tidak 

diperbolehkan untuk mengambil ijazah.  

2. Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menjamin mutu lulusan berbasis kompetensi 

keagamaan di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah dengan 

diadakan pondok pesantren, jum’at berkah, membaca 

al-Qur’an sebelum KBM PAI, mengikuti 

ekstrakurikuler tartil, mencarikan guru ngaji dan 

dipondokkan di luar wilayah ponorogo selama satu 

minggu penuh. 

 

B. Saran 

1. Kepala Sekolah 

Semoga tetap konsisten untuk dapat 

meningkatkan dan mempertahankan mutu lulusan 

SMK PGRI 2 Ponorogo dan selalu memantau serta 

memberikan dukungan terhadap program-program 

tersebut. 
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2. Guru PAI 

Guru PAI harus lebih meningkatkan kualitas 

pembelajarannya, baik dalam kreatifitasnya maupun 

di dalam strateginya agar menjadi lebih baik 

terutama hasilnya, karena mempertahankan lebih 

berat dari pada mendapatkan. 

3. Sekolah lain  

Hasil penelitian  peran guru PAI dalam proses 

penjaminan mutu lulusan berbasis kompetensi 

keagamaan ini dapat dijadikan sebagai rujukan 

dalam melaksanakan penjaminan mutu lulusan 

karena penjaminan mutu lulusan di SMK PGRI 2 

Ponorogo sudah dilaksanakan dengan sangat baik. 

4. Komite Sekolah 

Komite harus meningkatkan partisipasinya dan 

mengembangkan 4 peran komite sekolah yaitu 

sebagai advisory agency, suporting agency, 

controlling agency, dan mediator. 
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