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ABSTRAK
Nama

: RAHMAT FAHROROZI

Jurusan/Prodi

: Pendidikan Agama Islam

Judul

: EFEKTIVITAS KINERJA GURU PAI TERHADAP
MUTU PENDIDIKAN DI SMAN 2 KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
Faktor yang cukup menentukan mutu pendidikan antara lain motivasi dan

kinerja guru. Motivasi kerja dan kinerja guru yang baik akan mendukung
tercapainya pendidikan yang bermutu. Penelitian ini membahas permasalahan
antara lain: 1) Bagaimana pelaksanaan efektivitas kinerja guru PAI terhadap mutu
pendidikan di SMAN 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur?; 2) faktor apa saja
yang menjadi penghambat kinerja guru PAI terhadap mutu pendidikan di SMAN
2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan guru
PAI terhadap mutu pendidikan di SMAN 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data
primer dan data sekunder, pengujian keabsahan data dengan menggunakan
beberapa variabel atau skripsi yang relevan saling berkaitan hingga dapat
memperkuat data yang didapat dalam penelitian. Selanjutnya dalam pengujian
keabsahan data, peneliti memahami terlebih dahulu penelitian lain yang berkaitan
dengan masalah ini yang sudah diteliti oleh orang lain ditempatkan untuk
memperkuatkan isi dari skripsi yang bermutu. Analisis data dilakukan dengan tiga
komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Adapun
yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PAI dan
siswa-siswi. Hasil penelitian efektivitas kinerja guru PAI terhadap mutu
pendidikan di SMAN 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa
guru PAI memiliki kinerja yang sesuai dengan sisdiknas dan menerapkan
kurikulum yang berlaku.
Kata kunci: Efektivitas, Kinerja, Guru PAI, Mutu Pendidikan
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ABSTRACT
Name

: RAHMAT FAHROROZI

Department/Prodi

: Pendidikan Agama Islam

Title

:
THE
EFFECTIVENESS
OF
TEACHER’S
PERFORMANCE AGAINST THE QUALITY OF
EDUCATION AT THE SMAN 2 KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

Significant contributing factor to the quality of education include teachers'
motivation and performance. Motivation and teacher performance, will support
the achievement of quality education. This study addresses issues such as: 1) How
is the implementation of the effectiveness of the performance of PAI teachers on
the quality of education in SMAN 2 Tanjung Jabung Timur Regency ?; 2) what
factors hamper the performance of PAI teachers on the quality of education at
SMAN 2, Tanjung Jabung Timur Regency ?; 3) What is the effort made by PAI
teachers on the quality of education in SMAN 2 Tanjung Jabung Timur.
This research is a qualitative research. Data collection methods by
observation, interview and documentation. This study uses primary data and
secondary data, testing the validity of the data using several relevant variables or
theses that are interrelated to strengthen the data obtained in the study.
Furthermore, in testing the validity of the data, the researcher first understands
other research related to this problem that has been studied by other people placed
to strengthen the content of a quality thesis. Data analysis was performed with
three components of analysis, namely data reduction, data presentation, and
conclusion. As for the subjects in this study were the principal, PAI teacher and
students. The results of research on the effectiveness of the performance of PAI
teachers on the quality of education at SMAN 2, Tanjung Jabung Timur District,
indicate that PAI teachers have performance that is in accordance with the
National Education System and applies the applicable curriculum.

Keywords: Effectiveness, Performance, PAI Teachers, Education Quality

xi

MOTTO

)٤( ان
َّ
َ َ) َخل٢( آن
َ ) َعلَّ َم ُه ا ْل َب َي٣( ان
َ س
َ ) َعلَّ َم ا ْلقُ ْر١( الر ْح َم ُن
َ ق اإل ْن
﴾ ٤-١ : ﴿ الڗمحن
Artinya: “(Tuhan) yang Maha Pemurah, Yang telah mengajarkan Al- Quran,
Dia menciptakan manusia, Mengajarnya pandai berbicara” (Qs. Arrahman:

1-4)

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirobbil’alamin Puji syukur penulis panjatkan atas ke
hadirat Allah swt atas rahmat hidayah beserta taufik-Nya yang telah dilimpahkan
kepada penulis sehingga skripsi ini dapat rampung dalam bentuk yang sederhana
ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad
SAW pembawa rahmah yang mengantar kita dari alam biadab menuju alam
beradab, dan semoga kita semua menjadi pengikutnya yang setia ikut ke dalam
ajarannya.
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat
akademik guna mendapat gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam pada Fakultas
Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis amat
menyadari bahwa dari awal penulisan hingga akhir penulisan skripsi ini telah
banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, motivasi,
pikiran, tenaga, dan doa. Akan tetapi, penulis tak pernah menyerah karena penulis
yakin ada Allah swt yang senantiasa mengirimkan bantuannya dan dukungan dari
segala pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya terutama Ayahanda tercinta dan Ibu tercinta yang telah memberikan
kasih sayang, jerih payah, cucuran keringat, dan doa yang tidak putus-putusnya
buat penulis. Untuk itu, terima kasih juga yang tak terhingga kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
2. Ibu Dr. Hj. Armida, M. Pd.I selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan.
3. Bapak Ridwan, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku ketua prodi Pendidikan
Agama Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Syamsu, S.Ag, M.Pd.I, Ph.D, selaku dosen pembimbing skripsi
I yang dengan ikhlas dan Ridha meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

ix

serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, motivasi dan
nasehat demi terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Dailami Julis, M.Pd.I selaku dosen pembimbing skripsi II
yang dengan ikhlas dan Ridha meluangkan waktu, tenaga dan pikiran
serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, motivasi dan
nasehat demi terselesainya skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam atas
ilmu dan pendidikan yang telah bapak ibu berikan.
7. Ibu Nurasiah, M.Pd selaku kepala SMAN 2 Tanjung Jabung Timur dan
segenap majelis guru SMAN 2 Tanjung Jabung Timur yang telah
menerima dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian pada
penulis.
8. Mak Abah, Kakak dan adikku tercinta yang sudah membantu penulis
baik moril maupun materil demi selesainya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2015
terkhusus keluarga besar PAI A 2015 yang telah menjadi teman
diskusi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Robby dia bagian dari keluarga penulis yang selalu mendoakan,
memberikan semangat, motivasi, dan tempat bertukar fikiran demi
terselesainya skripsi ini semoga Allah membalas kebaikan kalian
semua dan Allah sebaik-baik pemberi balasan.
Penulis sangat menyadari bahwa dalam menjalankan tugas dan amanah
masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dari penulis. Untuk itu dengan
kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun
demi

kesempurnaan skripsi

ini

serta demi menigkatkan kualitas

profesionalitas serta integritas dalam dunia penulis.

x

dan

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang telah penulis curahkan
dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada
umumnya.
Aamiin….
Jambi, November 2019
Penulis

Rahmat Fahrorozi
NIM. TP. 151445

xi

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
NOTA DINAS ..................................................................................................... ii
PERNYATAAN ORISINALITAS..................................................................... iv
PERSEMBAHAN ............................................................................................... v
MOTTO ............................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ......................................................................................... ix
ABSTRAK ........................................................................................................... xii
ABSTRACT .......................................................................................................xiii
DAFTAR ISI ......................................................................................................xiv
DAFTAR TABEL .............................................................................................xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1
B. Fokus Penelitian ....................................................................................... 4
C. Rumusan Masalah .................................................................................... 5
D. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 5
E. Kegunaan Penelitian ................................................................................. 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik ......................................................................................... 7
1. Konsep Efektivitas ............................................................................. 7
2. Konsep Kinerja Guru ......................................................................... 11
3. Konsep Mutu Pendidikan ................................................................... 21
4. Konsep Pendidikan Agama Islam ...................................................... 28
B. Studi Relevan ........................................................................................... 29
BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian ........................................................... 34
B. Setting dan Subjek Penelitian .................................................................. 34
C. Jenis dan Sumber Data ............................................................................. 35

xiv

D. Teknik Pengumpulan Data ....................................................................... 37
E. Teknik Analisis Data ................................................................................ 38
F. Teknik Pemeriksaan Data ........................................................................ 39
G. Jadwal Penelitian ...................................................................................... 41
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum ....................................................................................... 41
1. Sejarah berdirinya SMAN 2 Tanjung Jabung Timur ......................... 41
2. Identitas Sekolah ................................................................................ 41
3. Visi dan Misi Sekolah ........................................................................ 43
4. Kurikulum Sekolah ............................................................................ 44
5. Struktur Organisasi Sekolah ............................................................... 45
6. Keadaan tenaga pendidik dan kependidikan ...................................... 46
7. Sarana dan prasarana .......................................................................... 49
B. Temuan Khusus ...................................................................................... 50
1. Pelaksanaan efektivitas kinerja guru PAI terhadap mutu pendidikan di
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur ...................................................................................... 50
2. Faktor yang menjadi penghambat kinerja guru PAI terhadap mutu
pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur ..................................................................................... 55
3. Upaya yang di lakukan guru terhadap efektivitas kinerja guru PAI
terhadap mutu pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Kabupaten Tanjung Jabung Timur ..................................................... 57
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................ 61
B. Rekomendasi ......................................................................................... 62
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR

RIWAYAT

xiv

HIDUP

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Jadwal Penelitian .................................................................................. 40
Table 4.1 Struktur Organisasi ............................................................................... 45
Table 4.2 Keadaan siswa ....................................................................................... 46
Table 4.3 Pegawai Tetap dan GTT ....................................................................... 47
Table 4.4 Data TU dan PTT .................................................................................. 48
Table 4.5 Sarana dan Prasarana ........................................................................... 49

xvii

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada era Globalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
menimbulkan persaingan diberbagai bidang. Hal ini menuntut masyarakat
Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul, mampu
bersaing, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempunyai etos
kerja yang tinggi. Perwujudan manusia berkualitas tersebut merupakan
tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Namun demikian, dunia
pendidikan mempunyai peran yang tinggi dalam mewujudkan kualitas
sumber daya manusia. Sementara itu kualitas manusia yang dibutuhkan oleh
bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional pada masa yang akan datang
adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan
bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia harus dihasilkan melalui
penyelenggaraan pendidikan yang baik dan bermutu.
Pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan kemajuan suatu
bangsa. Melalui pendidikan, tumbuh dan berkembang generasi penerus yang
berpengetahuan dan terampil serta mampu bersaing dengan bangsa lain
didunia. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, Setiap warga
negara

wajib

mengikuti

pendidikan

dasar

dan

pemerintah

wajib

membiayainya, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan Pemerintah
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia.
1
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Pendidikan sebagai salah satu amanat UUD 1945 diatur lebih lanjut
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, yang dalam visinya untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai
pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga
negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah yang
berdasarkan

kepada

Pancasila.

(Undang-Undang

Sisdiknas

(sistem

pendidikan nasional) 2003, hal: 5-6)
Dalam konteks visi pendidikan nasional tersebut dikaitkan dengan tujuan
nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, memuat pesan bahwa tujuan
pendidikan nasional adalah menghantarkan manusia Indonesia yang berbudi
luhur,

berkarakter

dan

berkeadaban,

bersatu

dalam

kebhinekaan,

kekeluargaan dan demokratis, cerdas, terampil berbasis ilmu pengetahuan dan
teknologi, kreatif dan inovatif untuk mewujudkan keadilan sosial di segala
bidang kehidupan. Namun demikian tujuan pendidikan tersebut belum
sepenuhnya tercapai karena, mutu pendidikan di Indonesia masih rendah.
Fakta bahwa secara individual ada beberapa siswa yang menunjukan prestasi
internasional dalam olimpiade sains tingkat internasional adalah benar
adanya. Juga fakta bahwa kelulusan peserta didik dari setiap satuan
pendidikan rata-rata 100 % itu adalah benar. Tetapi keberhasilan itu tidak
serta merta menggambarkan mutu pendidikan di Indonesia.
Lembaga pendidikan ditantang untuk menciptakan mutu karena adanya
perubahan paradigma baru dalam pendidikan di era global, yaitu tuntutan bagi
setiap negara untuk berperan dalam kompetisi global. Harapan tersebut akan
terwujud dengan baik oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber
daya manusia yang berkualitas dapat diciptakan melalui pendidikan yang
bermutu.
Di sisi lain, peningkatan kompetisi, pilihan dan tuntutan pelanggan
pendidikan juga memengaruhi pendidikan saat ini. Di saat yang sama, faktor
politik, ekonomi, dan budaya sangat memengaruhi pendidikan nasional
sehingga pendidikan memerlukan peningkatan mutu terus- menerus.
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Mutu pendidikan suatu negara dapat diukur dari Human Development
Index. United Nations Development Programe (UNDP) mengembangkan
Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index, HDI) sejak
tahun 1980. Menurut UNDP, pengembangan manusia adalah proses
memperbanyak pilihan rakyat, terutama pilihan untuk menjalani umur
panjang dan sehat, memperoleh pendidikan, serta menikmati standar hidup
yang layak. Human Development Index (HDI) adalah pengukuran
perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup
untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan
apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara
terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi
terhadap kualitas hidup.
Kualitas atau mutu dapat dilihat dari konsep secara absolut dan relative.
Dalam konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi
standar tertinggi dan sempurna. Artinya, barang tersebut sudah tidak ada yang
melebihi. Sedangkan, dalam konsep relatif, kualitas berarti memenuhi
spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan (fit for their purpose).
(Edward Salis, 2012, hal: 61)
Lulusan bermutu merupakan sumber daya manusia yang diharapkan yang
bersumber dari sekolah bermutu. Syarifuddin menyatakan bahwa dunia
pendidikan harus memenuhi perbaikan manajemen sekolah, persediaan
tenaga kependidikan yang profesional, perubahan budaya sekolah (visi, misi,
tujuan, dan nilai) peningkatan pembiayaan pendidikan, dan mengoptimalkan
dukungan masyarakat terhadap pendidikan. (Abdul Choliq, hal: 31)
Dengan demikian dapat dipahami bahwa efektivitas kerja dan kinerja
guru turut menentukan mutu pendidikan. Tidak jarang didaoai guru yang
tidak memiliki gairah dan semangat dalam melaksanakan tugasnya. Berbagai
masalah yang dihadapi baik yang berasal dari rumah dan keluarganya
maupun yang berkaitan dengan tugas dan beban kerja yang terlalu berat
seringkali menjadi alas an klasik. Rendahnya motivasi kerja tentu berakibat
pada rendahnya kinerja guru.
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Berawal dari fenomena yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Kabupaten

Tanjung

Jabung

Timur,

peneliti

menemukan

beberapa

problematika tentang efektivitas kinerja guru PAI terhadap mutu pendidikan,
bahwa masih terdapat guru PAI yang belum memberikan sumbangsihnya
secara ikhlas untuk memberikan pendidikan pada siswa-siswi SMAN 2
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai seorang guru mereka bekerja
hanya melaksanakan tugasnya demi mendapatkan upah saja, mereka bekerja
tanpa semangat, tanpa inisiatif, dan tanpa target yang jelas. Padahal untuk
meningkatkan mutu pendidikan seorang guru harus melaksanakan tugasnya
dengan baik dan benar.
Kemudian peneliti juga mengamati bahwa adanya kedisplinan yang tidak
terpatuhi, terutama dalam mengatur waktu pada saat melaksanakan
pembelajaran, kurangnya pemahaman guru terhadap teknologi dan informasi,
kurang adanya komunikasi yang baik antara guru dengan siswa dalam proses
pembelajaran, kurang adanya perangkat pembelajaran yang digunakan,
metode yang digunakan tidak menarik perhatian siswa-siswi disana, serta
kurangnya referensi guru dalam menghadapi anak didik dengan berbagai
karakter.
Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka peneliti bermaksud untuk
meneliti fenomena tersebut dengan mengangkat judul penelitian tentang:
“Efektivitas Kinerja Guru PAI Terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur”

B. Fokus Penelitian
Agar penelitian ini tidak terjadi kesimpangsiuran, baik dari segi analisis
maupun dalam kesimpulan penelitian, maka penelitian ini hanya terfokus
pada “Efektivitas Kinerja Guru PAI Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur” dan yang
menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Guru PAI.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka
rumusan masalah yang akan dikaji penelitian adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan efektivitas kinerja guru PAI terhadap mutu
pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat kinerja guru PAI terhadap
mutu pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur?
3. Bagaimana upaya yang di lakukan guru PAI terhadap mutu pendidikan
di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur?

D. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah ingin memperoleh
gambaran tentang Efektifitas kinerja guru PAI terhadap mutu pendidikan
di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1. Ingin mengetahui Efektivitas kinerja guru di Sekolah Menengah Atas
Negeri 2 Tanjung Jabung Timur
2. Ingin mengetahui faktor penghambat dalam Efektivitas kinerja guru
PAI terhadap mutu pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Ingin mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala
pada Efektifitas kinerja guru PAI terhadap mutu pendidikan di
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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E. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini
mampu memberikan banyak kegunaan dalam penyusunan skripsi ini.
Diantara kegunaannya adalah sebagai berikut:
1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas
kinerja guru PAI
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang kinerja.
3. Untuk mengembangkan efektivitas kinerja guru PAI yang terbaik
dalam menjalankan tugas
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Konsep Efektivitas
a. Pengertian Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Pendapat H.
Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994. hal:16) yang
menyatakan

bahwa

“Efektivitas

adalah

pengukuran

dalam

arti

tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai
dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986, hal: 26) yang
menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan
seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.
Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi
efektivitasnya”.
Efektivitas juga diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu
organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil
mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan
dengan efektif (Ulum. Ihyul MD, 2004, hal:294).
Kurniawan menjelesakan jika efektivitas merupakan kemampuan
melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari
pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau
ketegangan

diantara

pelaksanaannya.

(e-journal.uajy.ac.id.pdf).

Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat
susanto, yang memberikan defenisi tentang Efektivitas merupakan daya
pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk
mempengaruhi (e-journal.uajy.ac.id.pdf). Jadi dapat diartikan jika
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efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah
direncanakan sebelumnya secara matang.
Menurut (Bastian dalam Asnawi, 2013, hal: 6), efektivitas dapat
diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Selain itu, efektivitas adalah hubungan antara
output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh
tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau
hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu,
biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan. (Asnawi,
2013:6)
Effendi menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya
mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang
dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang
ditentukan. (e-journal.uajy.ac.id.pdf) jadi dapat diartikan bahwa indicator
efektivitas dalam tercapaiya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah
tercapai sesuai dengan apa yang telah direncakan.

b. Ukuran Efektivitas
Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja
yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui
berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Efektivitas
hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Ulum. Ihyaul MD, 2004,
hal:294)
Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut
Richard dan M. Steers yang meliputi: (Steers. M. Richard, 1985, hal:46)
1. Kemampuan Menyesuaikan Diri
Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian
tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk
dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam
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2.

3.

4.

5.

organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi
tersebut.
Prestasi Kerja
Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang
didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu.
Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang
dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi.
Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang
setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan
organisasi tempat mereka berada.
Kualitas
Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi
menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu.
Penilaian Oleh Pihak Luar
Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh
mereka (individu atau organisasi). Kesetiaan, kepercayaan dan
dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompokkelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas
Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang
dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul
Efektivitas Organisasi, yaitu: (Steers. M. Richard, 1985, hal:9)
1. Karakteristik Organisasi
Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi
yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan
berbagai cara.
2. Karakteristik Lingkungan
Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan
mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. Lingkungan luar
yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan
mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. (Steers.
M. Richard, 1985:10) Sedangkan lingkungan dalam yang pada
umumnya disebut iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut
lingkungan kerja yang mempunyai hubungan dengan segi-segi
tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada
tingkat individual.
3. Karakteristik Pekerja
Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan
dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam
organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh
terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal
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utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap
efektivitas.
4. Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen
Secara umum, para pemimpin memainkan peranan sentral dalam
keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan
memperlancar kegiatan yang ditunjukan kearah sasaran.
d. Rumus Efektivitas
Dalam pencapaian efektivitas maka dapat dipakai suatu rumus
efektivitas berikut ini:
Efektivitas = Output Target/Output Aktual > = 1
1. Jika output (keluaran) aktual berbanding output yang dikehendaki n
<1 maka tidak tercapai efektivitas.
2. Jika output (keluaran) aktual berbanding output yang dikehendaki
>1maka akan tercapai efektivitas. (www.seputarpengetahuan.co.id)

e. Aspek-aspek Efektivitas
Terdapat beberapa aspek efektivitas suatu program, antara lain:
1. Aspek Peraturan Dan Ketentuan
Efektivitas pada suatu aktivitas dapat dianggap tercapai dengan
melihat berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam
menjaga kelangsungan proses aktivitas tersebut.
2. Aspek Fungsi Atau Tugas
Suatu perusahaan bisa disebut efektivitas apabila menjalankan
tugas dan fungsi dengan baik, begitu juga dengan model
pembelajaran akan tercapai efektivitas apabila fungsi dan tugasnya
berjalan dengan baik dan proses pembelajaran pada peserta didik
berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.
3. Aspek Program Atau Rencana
Arti dari aspek ini adalah rencana pembelajaran pada siswa yang
terprogram dengan baik, apabila semua rencana dapat dijalankan
dengan baik maka akan bisa disebut sudah mencapai efektivitas.
4. Aspek Kondisi Ideal Atau Tujuan
Pada aspek ini suatu program atau aktivitas dapat disebut
mencapai efektivitas dilihat dari sudut hasil, apabila keadaan ideal
atau tujuan program atau aktivitas diraih dengan baik. Penilaian
pada aspek ini bisa dilihat dari keberhasilan peserta didik dalam
proses belajar mengajar. (www.seputarpengetahuan.co.id)
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2. Konsep Kinerja Guru
a. Pengertian Kinerja Guru
Mangkunegara mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja yang
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. (Anwar Prabu Mangkunegara,2000, hal:67)
Sedangkan Sulistiyani dan Rosida menyatakan bahwa kinerja
seseorang merupakan

kombinasi

dari kemampuan, usaha dan

kesempatan, yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. (Ambar Teguh
Sulistiyani, Rosidah, 2003, hal:32.) Kinerja mengandung makna hasil
kerja, kemampuan, prestasi atau dorongan untuk melaksanakan suatu
pekerjaan. Keberhasilan individu atau organisasi dalam mencapai target
atau sasaran tersebut merupakan kinerja. “Kinerja adalah hasil kerja
seseorang dalam suatu periode tertentu yang dibandingkan dengan
beberapa kemungkinan, misalnya standar target, sasaran, atau kriteria
yang telah ditentukan terlebih dahulu. (Supardi, 2013, hal:47)
Berdasarkan pengertian tentang kinerja di atas dapat disimpulkan
bahwa kinerja guru adalah hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai
seorang guru dalam bidang pekerjaannya menurut kriteria tertentu dan
dievaluasi oleh pimpinan lembaga pendidikan terutama kepala
madrasah.
Kinerja memiliki dimensi–dimensi yang tidak dapat dipisahkan
satu sama lain, sehingga dalam proses penilaian kinerja/evaluasi kerja
(Performance Appraisal) merupakan sistem formal yang digunakan
untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan
oleh organisasi. (Ivancevich dalam Surya Darma, 2012, hal: 118)
mengatakan, evaluasi kinerja mempunyai tujuan antara lain:
1. Pengembangan, untuk menentukan pegawai yang perlu ditraning,
dan membantu hasil traning;
2. Pemberian Reward, untuk memproses penentuan kenaikan gaji,
insentif dan promosi;
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3. Motivasi, untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif,
rasa tanggung jawab sehingga mereka terdorong untuk
meningkatkan kinerjanya;
4. Perencanaan SDM, bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan
keterampilan serta perencanaan SDM;
5. Kompensasi, dapat memberikan informasi yang digunakan untuk
menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang
berkinerja tinggi atau rendah, dan bagaimana prinsif pemberian
kompensasi yang adil;
6. Komunikasi, merupakan dasar untuk komunikasi yang
berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja
pegawai.
Sedikitnya terdapat sepuluh faktor yang dapat meningkatkan
kinerja guru, baik faktor internal maupun eksternal. (E. Mulyasa,
2007:227) Umar Husein mengatakan ada sepuluh komponen atau
dimensi untuk penilaian kinerja yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kualitas pekerjaaan,
Kejujuran karyawan,
Kehadiran,
Sikap,
Kerjasama,
Keandalan,
Pengetahuan tentang pekerjaan,
Tanggung jawab, dan
Pemanfaatan waktu
Sementara (Hasibuan dalam E. Mulyasa, 2007, hal: 227)

mengemukakan tidak kurang dari sepuluh dimensi kinerja yang biasa
dinilai, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kesetiaan,
Prestasi kerja,
Kejujuran,
Kedisiplinan,
Kreativitas,
Kerja sama,
Kepemimpinan,
Kepribadian,
Kecakapan, dan
Tanggung jawab.

Dimensi-dimensi itu dapat dijadikan pedoman dalam melakukan
pengukuran kinerja, pengukuran tersebut menempati posisi paling
penting dalam menentukan prestasi kerja atau kinerja seseorang.
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Pengukuran kinerja yang efektif, menurut (Dale Furtwengler dalam
Mustafa Husba ), 2005, hal: 89 haruslah:
1. Kuantitatif,
2. Mudah dipahami,
3. Seimbang,
4. Mudah dipantau, dan
5. Sering dipublikasikan. (Mustafa Husba, 2005:89)
Orang yang memiliki kemampuan dasar yang tinggi, tetapi memiliki
motivasi yang rendah akan menghasilkan kinerja yang rendah demikian
pula halnya apabila orang yang sebenarnya memiliki motivasi yang
tinggi, tetapi kemampuan dasar yang rendah, maka kinerjanya pun
rendah pula. Seorang dengan kinerja tinggi di samping memiliki
kemampuan dasar yang tinggi juga harus memiliki motivasi yang
tinggi. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang menimbulkan
dorongan untuk melakukan suatu tugas. Konsep penting dari teori
diatas adalah bahwa untuk mengungkap dan mengukur kinerja guru
dapat dilakukan dengan menelaah kemampuan dasar guru atau
pelaksanaan kompetensi dasar guru atau motivasinya dalam bekerja.
(Supardi, 2013, hal:48)
Ukuran keberhasilan guru, secara sederhana, ialah apabila peserta
didik bertambah gairah belajar; bila hasil belajar peserta didik
meningkat; bila disiplin madrasah membaik; bila hubungan antara guru,
orang tua dan masyarakat menjadi mesra. Pada dasarnya yang
diharapkan dari guru ialah agar guru sendiri berkembang sebagai wujud
atau personifikasi dari sejumlah karakteristik yang menggambarkan
sikap dan prilaku kependidikan. (Depag, 2005, hal:12)
b.

Fungsi dan Peranan Guru
Guru atau pendidik orang yang pekerjaannya atau mata

pencahariannya (profesinya) mengajar. (WJS Poerwadarminta, 1989,
hal:597) Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan guru adalah tenaga
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kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor,
pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, pasilitator, dan sebutan
lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan. (Undang-Undang Nomor 20 Thn. 2003,
UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2007, hal:3)
Secara umum guru adalah orang yang memiliki tanggungjawab
untuk mendidik. (Ahmad D Marimba, 1989, hal:37) Sedangkan secara
khusus guru dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang
bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik dengan
mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik
apektif, kognitif, maupun psikomotor sesuai dengan nilai-nilai ajaran
Islam. (Ahmad Tafsir, 1992, hal:74)
Selain tugas pokok di atas, terdapat fungsi penunjang yang lain
yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas guru dalam proses
pembelajaran yang tercakup ke dalam fungsi pokok di atas; yaitu
sebagai informator, organizator, motivator, direktor, inisiator, evaluator,
mediator dan pasilitator. (Ahmad Tafsir, 1992, hal:75)
c.

Komponen Pokok

1.

Sebagai guru
Islam mengajarkan bahwa guru pertama dan utama yang

paling bertanggungjawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani
peserta didik adalah orang tua, Islam memerintahkan orang tua untuk
mendidik diri dan keluarganya, terutama anak-anaknya agar mereka
terhindar dari azab neraka. Firman Allah SWT. Q.S. At-Tahrim/66:6
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa
yang

diperintahkan-Nya

kepada

mereka

dan

selalu

mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Al-Qur’an dan
Terjemah)
Pendidik di madrasah sebagai pengganti orang tua, in loco parentis
bagi anak didik, menjadi tokoh panutan (identifikasi) bagi peserta didik,
mendidik berarti mentransfer nilai-nilai kepada peserta didik (transfer
of value), nilai yang mesti terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Guru
harus memiliki standar kualifikasi, antara lain:
1) Penuh rasa tanggung jawab dalam arti mengetahui dan
memahami nilai dan norma moral dan sosial
2) Berwibawa, memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai
dan norma
3) Dewasa dan mandiri dalam mengambil keputusan
4) Berdisiplin dalam arti taat kepada peraturan dan tata tertib
kelas dan madrasah secara konsisten atas kesadaran sendiri
Berdedikasi dalam melaksanakan pekerjaan guru sebagai
panggilan. (Anwar Jasim, 1997, hal:37)
Sebagai pengajar, seorang guru di samping memiliki kemampuan
dasar sebagai guru juga harus meiliki kemampuan khusus dalam rangka
memperoleh kualifikasi atau kewenangan mengajar, kemampuan
tersebut terdiri atas penguasaan:
1) Ilmu pendidikan/pedagogik, didaktik dan metodik umum,
psikologi belajar, dan ilmu keguruan lain yang relevan dengan
jenis dan jenjang pendidikan
2) Bahan kajian akademik yang relevan dengan isi dan bahan
pelajaran
3) Materi kurikulum yang relevan dengan cara-cara pembelajaran
yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran
4) Kemahiran dalam mengoperasionalkan kurikulum termasuk
desain pembelajaran
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5) Kemahiran memonitor dan mengevaluasi program proses
pembelajaran dan hasil belajar
6) Sikap kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kurikulum.
(Anwar Jasim, 1997, hal:38)
2. Sebagai pembimbing
1) Di dalam kelas
Di dalam kelas guru melaksanakan diagnostik kesulitan belajar
dan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dan
kewenangan kepada peserta didik dalam memecahkan masalah
pribadi.
2) Di luar kelas
Di luar kelas guru memberikan pengayaan perbaikan (remedial
teaching), memberikan pengayaan dan pengembangan bakat
peserta didik,

dan menyelenggarakan kelompok belajar.

(Sutjipto dan Raflis Kosasih, 1999:109)

d. Komponen Penunjang
1. Informator
Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi
lapangan dan sumber informasi kegiatan akademis maupun umum
2. Organizator
Tugas mengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal
pelajaran dan lain-lain, jadi tugas guru tidak hanya mengajar, dan
selesai mengajar langsun pulang.
3. Motivator
Tugas membangkitkan motivasi anak sehingga ia mau melakukan
belajar dan terjadi perubahan dalam dirinya, motivasi dapat timbul
dari dalam individu dan akibat pengaruh dari luar individu
(motivasi intrinsik dan ekstrinsik).
4. Director
Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar
peserta didik sesuai dengan yang dicita-citakan.
5. Inisiator
Guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses pembelajaran
6. Evaluator
Guru sebagai evaluator of student learning, sebagai penilai hasil
kegiatan pembelajaran peserta didik. Dengan penilaian, guru dapat
mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa
terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode
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mengajar. Tujuan lain dari penilaian diantaranya ialah untuk
mengetahui kedudukan siswa di dalam kelas atau kelompoknya.
7. Mediator
Guru sebagai penengah dalam kegiatan peserta didik, pemberi
jalan keluar dalam diskusi. (E Mulyasa, 2008, hal:53-71) Sebagai
mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman
yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan
merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses
belajar mengajar.
e. Tugas dan Tanggung Jawab Guru
Guru sebagai pekerjaan profesi berada pada tingkatan tertinggi
dalam sistem guruan nasional, karena dalam melaksanakan tugas
profesionalnya memiliki otonomi yang kuat. Tugas guru sangat
banyak dan kompleks terkait kedinasan dan profesinya di madrasah,
seperti mengajar dan membimbing para peserta didik, memberikan
penilaian hasil pembelajaran, mempersiapkan administrasi, dan
kegiatan lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Guru memiliki
tugas dan tanggung jawab yang begitu berat dan luas, (Rustiyah dalam
Saiful Sagala, 2008, hal: 67-68) menginventarisir tugas guru secara
garis besar:
1. Mewariskan kebudayaan dalam bentuk kecakapan, kepandaian
dan pengalaman empirik, kepada peserta didik;
2. Membentuk kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai dasar
negara;
3. Mengantarkan peserta didik menjadi warga negara yang baik;
4. Mengarahkan dan membimbing peserta didik sehingga memiliki
kedewasaan dalam berbicara, bertindak dan bersikap;
5. Memfungsikan diri sebagai penghubung antara madrasah dan
masyarakat lingkungan, baik madrasah negeri maupun madrasah
swasta;
6. Harus mampu mengawal dan menegakkan disiplin baik untuk
dirinya, peserta didik maupun orang lain;
7. Memfungsikan diri sebagai administrator dan sekaligus sebagai
manajer yang disenangi;melakukan tugasnya dengan sempurna
sebagai amanat profesi;
8. Perencanaan dan pelaksanaan kurikulum serta evaluasi
keberhasilannya;
9. Membimbing peserta didik untuk belajar memahami dan
menyelesaikan masalah yang dihadapinya;
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10. Dapat merangsang peserta didik untuk memiliki semangat yang
tinggi dan gairah yang kuat dalam membentuk kelompok studi.
Tugas utama guru adalah tazkiyatan-nafs, yaitu mengembangkan,
membersihkan, mengangkat jiwa peserta didik kepada khaliqnya,
menjauhkan dari kejahatan, dan menjaganya agar tetap berada pada
fitrah-Nya yang hanif.

f. Kompetensi seorang Guru
Kinerja profesional guru harus memenuhi tiga aspek kompetensi;
yaitu kompetensi kognitif, kompetensi afektif, dan kompetensi
psikomotor. Nana Sudjana dalam buku Hamzah B. Uno membagi
kompetensi guru dalam tiga bagian yaitu :
1. Kompetensi bidang kognitif, artinya kemampuan intelektual,
seperti penguasaan mata pelajaran, pengetahuan cara mengajar,
tentang belajar dan tingkah laku individu, tentang bimbingan
penyuluhan, administrasi kelas, cara menilai hasil belajar siswa,
tentang kemasyarakatan dan pengetahuan umum lain.
2. Kompetensi bidang sikap, artinya kesiapan dan kesediaan guru
terhadap berbagai hal berkenaan dengan tugas dan profesi sikap,
menghargai pekerjaan, mencintai dan memiliki perasaan senang
terhadap mata pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi terhadap
sesama profesi, memiliki kemauan keras untuk meningkatkan
hasil kerjanya.
3. Kompetensi perilaku/performance, artinya kemampuan guru
dalam berbagai keterampilan/ berperilaku, seperti keterampilan
mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat pelajaran,
bergaul/berkomunikasi dengan siswa, keterampilan menumbuhkan
semangat belajar para siswa, menyusun persiapan/ perencanaan
mengajar, keterampilan melaksanakan administrasi kelas dan lainlain. (Hamzah B. Uno, 2008, hal:67-68)
g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru
Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dan
dianggap sebagai orang yang berperanan penting dalam pencapaian
tujuan pendidikan yang merupakan pencerminan mutu pendidikan.
Keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak
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lepas dari pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal yang
membawa dampak pada perubahan kinerja guru. Beberapa faktor yang
mempengaruhi kinerja guru yang dapat diungkap tersebut, antara lain:

1. Kepribadian dan dedikasi
Setiap guru memiliki dedikasi masing-masing sesuai ciri-ciri
pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan
seorang guru dari guru lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah
suatu masalah abstrak yang hanya dapat dilihat dari penampilan,
tindakan, ucapan, cara berpakaian dan dalam menghadapi setiap
persoalan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Zakiyah Daradjat
dalam Djamarah SB, 1994, hal: 86) bahwa kepribadian yang
sesungguhnya adalah abstrak, sukar dilihat atau diketahui secara
nyata, yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya
dalam segi dan aspek kehidupan, misalnya dalam tindakannya,
ucapan, caranya bergaul, berpakaian dan dalam menghadapi setiap
persoalan atau masalah, baik yang ringan maupun yang berat.
2. Pengembangan profesi
Peranan profesi adalah sebagai motivator, superfisor, penanggung
jawab dalam membina disiplin, model perilaku, pengajar dan
pembimbing dalam proses belajar, pengajar yang terus mencari
pengetahuan dan ide baru untuk melengkapi dan meningkatkan
pengetahuannya, komunikator terhadap orang tua murid dan
masyarakat, administrator kelas, serta anggota organisasi
pendidikan. Pembinaan dan pengembangan profesi guru bertujuan
untuk meningkatkan kinerja dan dilakukan secara terus menerus.
3. Kemampuan Mengajar
Kemampuan mengajar guru sebenarnya merupakan pencerminan
penguasaan guru atas kompetensinya. Kompetensi dasar yang
harus dikuasai oleh guru yaitu:
1) Menguasai bahan;
2) Menguasai landasan pendidikan;
3) Menyusun program pengajaran;
4) Melaksanakan program pengajaran;
5) Menilai proses dan hasil belajar;
6) Menyelenggarakan proses bimbingan dan penyuluhan;
7) Menyelenggarakan administrasi sekolah;
8) Mengembangkan kepribadian;
9) Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat;
10) Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk kepentingan
mengajar.
4. Komunikasi
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5.

6.

7.

8.

Hubungan dan komunikasi yang dikembangkan guru terutama
dalam proses pembelajaran dan pada interaksi lain di sekolah
memberi peluang terciptanya situasi yang kondusif untuk
memperlancar pelaksanaan tugas.
Hubungan dengan Masyarakat
Setiap aktivitas guru dapat diketahui oleh masyarakat sehingga
guru akan berupaya menampilkan kinerja yang lebih baik.
Kedisiplinan
Kedisiplinan yang baik ditunjukkan guru dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya sehingga akan memperlancar pekerjaan
guru dan memberikan perubahan dalam kinerja guru ke arah yang
lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
Kesejahteraan
Peningkatan kesejahteraan berkaitan erat dengan insentif yang
diberikan pada guru. Untuk memaksimalkan kinerjaguru, langkah
strategis yang dilakukan pemerintah, yaitu memberikan
kesejahteraan yang layak sesuai volume kerja guru, selain itu
memberikan insentif pendukung sebagai jaminan bagi pemenuhan
kebutuhan hidup guru dan keluarganya.
Iklim kerja
Terbentuknya iklim yang kondusif pada tempat kerja dapat
menjadi faktor penunjang bagi peningkatan kinerja sebab
kenyamanan dalam bekerja membuat guru berfikir dengan tenang
dan terkonsentrasi hanya pada tugas yang sedang dilaksanakan.

h. Kinerja Guru
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen: guru adalah pendidik profesional dengan
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia
dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pada jalur
pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Seorang pendidik dituntut memainkan peranannya, sehingga
pendidik bisa menempatkan kepentingan sebagai individu, anggota
masyarakat, warga negara, dan pendidik sendiri. Antara tugas
keguruan dan tugas lainnya harus ditempatkan menurut proporsinya.
Oleh karena itu, fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan dapat
disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu:
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1. Sebagai pengajar (intruksional), yang bertugas merencanakan
program pengajaran dan melaksanakan program yang telah
disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah
program dilakukan.
2. Sebagai pendidik (educator), yang mengarahkan peserta didik
pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan
tujuan Allah swt. menciptakannya.
3. Sebagai pemimpin (managerial), yang memimpin, mengendalikan
kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait,
terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan,
pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas
program pendidikan yang dilakukan.
Dalam tugas itu, seseorang pendidik dituntut untuk mempunyai
seperangkat prinsip keguruan. Prinsip keguruan itu dapat berupa:
1. Kegairahan dan kesediaan untuk mengajar seperti memperhatikan:
kesediaan, kemampuan, pertumbuhan, dan perbedaan peserta
didik;
2. Membangkitkan gairah pesrta didik;
3. Menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik yang baik;
4. Mengatur proses belajar mengajar yang baik;
5. Memerhatikan

perubahan-perubahan

kecenderungan

yang

mempengaruhi proses mengajar; dan
6. Adanya hubungan manusiawi dalam proses belajar mengajar.
Tugas-tugas pendidik amat sangat berat, yang tidak saja
melibatkan kemampuan kognitif, tetapi juga kemampuan afektif
dan psikomotorik. Profesionalisme pendidik sangat ditentukan oleh
seberapa banyak tugas yang telah dilakukan sekalipun terkadang
profesionalismenya itu tidak berimplikasi yang signifikan terhadap
penghargaan yang diperolehnya. (Roestiyah NK, 1982:86)

3.Konsep Mutu Pendidikan
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a. Pengertian Mutu Pendidikan
Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Mutu dalam
bahasa arab: “Husna” artinya “baik” (Mahmud Yunus, 1984, hal:11),
dalam bahasa Inggris “quality” artinya “mutu, kualitas” (John M.
Echolis, Hasan Shadily, 1988, hal:460) Dalam kamus Besar Bahasa
Indonesia “Mutu adalah (ukuran), baik buruk suatu benda; taraf atau
derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb)” (Lukman Ali, 1995, hal:677)
Secara istilah mutu adalah “Kualitas memenuhi atau melebihi harapan
pelanggan”(M.N. Nasution, 2004, hal:15) Dengan demikian mutu adalah
tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari
yang diharapkan.
Pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah “Sebuah wasilah untuk
mencapai kemulian dan menyerahkan jiwa untuk mendekat diri kepada
Tuhan” (Muhammad Utsman el-Muhammady,2014, hal:26). Berdasarkan
Undang Undang Sisdiknas No. II Tahun 2003 Pendidikan adalah :
Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Tim Redaksi Sinar
Grafika, Undang-Undang Sisdiknas 2003, 2007:2)
“Berdasarkan tinjauan mutu pendidikan dari segi proses dan hasil mutu
pendidikan dapat dideteksi dari ciri-ciri sebagai berikut: kompetensi,
relevansi, fleksibelitas, efisiensi, berdaya hasil, kredibilitas” (Moch
Idochi Anwar,2004, hal:19) . Menurut Mujamil mutu pendidian adalah
“Kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan

sumber-

sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal
mungkin” (Mujamil Qomar, 1995, hal: 206)

b. Karakteristik Mutu Pendidikan
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Mutu pendidikan diukur secara universal baik dari segi input, proses,
output maupun outcome. Ada 13 karakteristik yang dinilai dalam hal
mutu pendidikan yaitu :
1. Kinerja (performance).
2. Waktu wajar (timelines)
3. Handal (reliability).
4. Data tahan (durability)
5. Indah (aesteties).
6. Hubungan manusiawi (personal interface).
7. Mudah penggunaanya (easy of use).
8. Bentuk khusus (feature).
9. Standar tertentu (comformence to specification).
10. Konsistensi (concistency).
11. Seragam (uniformity).
12. Mampu melayani (serviceability).
13. Ketepatan (acuracy) (Husaini Usman, 2006, hal:411)
Kinerja (performance) berkaitan dengan aspek fungsional sekolah
yang terdiri dari kinerja guru dalam mengajar. “Guru merupakan salah
satu pelaku dalam kegiatan sekolah. Oleh karena itu ia dituntut untuk
mengenal tempat bekerjanya itu. Guru perlu memahami faktor-faktor
yang langsung dan tidak langsung menunjang proses belajar mengajar”.
(Soetjipto, Raflis Kosasi, 2000, hal:146) Waktu wajar yaitu sesuai
dengan waktu yang wajar meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran
tepat waktu, waktu ulangan tepat. Handal yaitu usia pelayanan bertahan
lama.
Hal ini sesuai dengan sikap kaum Ansor dalam menerima kaum
Muhajirin yang diabadikan dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 9 :

َو ذ ِاَّل ۡي َن ت َ َب ذو ُؤ ادلذ َار َو ۡ ِاۡليۡ َم َان ِم ۡن قَ ۡب ِلهِ ۡم ُ ُِيبُّ ۡو َن َم ۡن هَا َج َر ِالَۡيۡ ِ ۡم َو َۡل ََيِدُ ۡو َن ِ ِۡف ُصدُ ۡو ِر ِ ِۡه
َحا َج ًة ِّم ذم ۤا ُا ۡوت ُۡوا َوي ُ ۡـؤ ِث ُر ۡو َن عَ ٓ ىٰل َاهۡ ُف ِسهِ ۡم َول َ ۡو ََك َن ِبِ ِ ۡم خ ََص َاص ٌة ؕ َو َم ۡن ي ُّ ۡو َق ُ ذ
ُش هَـ ۡف ِس ٖه
فَ ُاو ٓلىٮ َك ُ ُِه الۡ ُم ۡف ِل ُح ۡو َن
ِٕ
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Artinya : “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan
telah beriman (Ansor) sebelum (kedatangan) mereka
(Muhajirin),

mereka

(Ansor)

'mencintai'

orang

yang

berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Ansor)
tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apaapa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka
mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka
sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang
dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang
yang beruntung”. (Mahmud Yunus, Terjemah Al-Qur’an AlKarim, 1984, hal:93)
Isi kandungan ayat tersebut diantaranya yaitu (1) Adanya usaha
menghormati orang lain (kaum Muhajirin), (2) Kerelaan kaun Ansor
apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin, (3) Kaum Ansor
mengutamakan penghormatan kepada kaum Muhajirin, (4) Kaum
Ansor rela mengalahkan kepentingan sendiri. Isi kandungan ayat
tersebut dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dengan menerapkan
manajemen layanan pendidikan dalam mencapai mutu pendidikan
yang berakhlak.
Daya tahan (durability) yaitu tahan banting, misalnya meskipun
krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan. Indah (aesteties)
misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru membuat
media-media pendidikan yang menarik. Hubungan manusiawi
(personal interface) yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan
profesionalisme. Hal ini bisa dicapai apabila terjalin komunikasi yang
sehat. “Dari komunikasi itu bisa diperoleh suasana yang akrab dan
harmonis, bahkan bisa mendamaikan dua pihak yang bertikai”.
(Mujamil Qomar, 1995, hal:251) Mudah penggunaanya (easy of use)
yaitu sarana dan prasarana dipakai. Misalnya aturan-aturan sekolah
mudah

diterapkan,

buku-buku

perpustakaan

mudah

dipinjam

dikembalikan tepat waktu.
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Bentuk khusus (feature) yaitu keuggulan tertentu misalnya
sekolah

unggul

dalam

hal

penguasaan

teknologi

informasi

(komputerisasi). “Persyaratan pertama bagi kepemimpinan pengajaran
adalah guru hendaknya memiliki visi mengenai unggulan dalam
mengajar”

(Cyril

Poster,

2000,

hal:101)

Standar

tertentu

(comformence to specification) yaitu memenuhi standar tertentu.
Mampu

melayani

(serviceability)

yaitu

mampu

memberikan

pelayanan prima. Ketepatan (acuracy) yaitu ketepatan dalam
pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah.

c. Standar Mutu Pendidikan
Menurut Hari Sudradjad pendidikan yang bermutu adalah
Pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki
kemampuan atau kompotensi, baik kompetensi akademik maupun
kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan
sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan
kecakapan hidup (life skill), pendidikan yang mampu menghasilkan
manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi
yang

integral

(integrated

personality)

mereka

yang

mampu

mengintegralkan iman, ilmu, dan amal (Hari Suderadjat, 2005, hal:17)
Pandangan yang lebih komprehensif tentang mutu pendidikan
dikemukakan oleh Sardi. Standar mutu pendidikan sesuai ISO 9001 :
2008 adalah sebagai berikut :
1. Komponen standar isi, sasaran mutu :
a. Pengembangan KTSP berdasarkan guru mata pelajaran,
DU/DI, konselor, dan komite sekolah/madrasah atau
penyelenggara
b. Lebih dari 76% Silabus dikembangkan sesuai dengan pedoman
c. Sekolah memenuhi standar memenuhi kebutuhan peserta
didik.
2. Komponen standar proses, sasaran mutu :
a. Semua guru membuat RPP sesuai dengan aturan.
b. 76 % guru melakukan pembelajaran berbasis teknologi
c. 76 % siswa dapat melakukan prakerin sesuai kompetensinya
d. Hasil evaluasi guru semuanya baik
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3. Komponen standar kompetensi lulusan, sasaran mutu :
a. Rata-rata Hasil Ujian Nasional dan Uji Kompetensi keahlian
b. KKM kelas X dan kelas XI
c. Siswa memperoleh berbagai macam keterampilan
4. Komponen standar pendidik dan kependidikan, sasaran mutu :
a. Meningkatkan kualifikasi PTK
b. Meningkatkan kompetensi (pelatihan) PTK
5. Komponen standar sarana dan prasarana, sasaran mutu :
a. Semua bahan ajar yang diperlukan siswa tersedia
b. Menambah sarana dan prasarana
6. Komponen standar pengelolaan, sasaran mutu :
a. Semua unsur terlibat dalam kerja tim pengembangan
b. RKS/RAKS berdampak terhadap peningkatan hasil belajar .
c. Sistem informasi dengan menggunakan website /softcopy
7. Komponen standar pembiayaan, sasaran mutu :
a. Sekolah membayar gaji guru dan karyawan tepat waktu
b. 95 % penggunaan anggaran sesuai dengan rencana
c. 90% siswa membayar SPP tepat waktu
8. Komponen standar penilaian, sasaran mutu :
a. 100% guru menilai berdasarkan silabus yang telah ditetapkan
b. Ada penilaian baik bidang akademik maupun non akademik
c. Seluruh hasil penilaian siswa di dokumentasikan. (Sardi,
2012:44)
Penilaian dilakukan melalui akreditasi dengan berpedoman pada
peringkat nilai sebagai berikut :
Sekolah/Madrasah memperoleh peringkat akreditasi sebagai
berikut.
a. Peringkat akreditasi A (Sangat Baik) jika sekolah/madrasah
memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 86 sampai
dengan 100 (86 < NA < 100).
b. Peringkat akreditasi B (Baik) jika sekolah/madrasah
memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan
85 (71 < NA < 85).
c. Peringkat akreditasi C (Cukup Baik) jika sekolah/madrasah
memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 56 sampai dengan
70 (56< NA < 70) (Abdul Mu’ti, 2014:10)
d. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan
Untuk meningkatkan mutu madrasah menurut Sudarwan Danim
melibatkan lima faktor yang dominan : (1) Kepemimpinan Kepala
sekolah; (2) Siswa/anak sebagai pusat; (3) Pelibatan guru secara
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maksimal; (4) Kurikulum yang dinamis; (5) Jaringan Kerjasama”
(Sudarwan Danim, 2007, hal:56)
Peningkatan mutu pendidikan harus mengambil langkah sebagai
berikut :
1. Pemerintah menanggung biaya minimum pendidikan yang
diperlukan anak usia sekolah baik negeri maupun swasta yang
diberikan secara individual kepada siswa.
2. Optimalisasi sumber daya pendidikan yang sudah tersedia, antara
lain melalui double shift (contoh pemberdayaan SMP terbuka dan
kelas jauh )
3. Memberdayakan sekolah-sekolah swasta melalui bantuan dan
subsidi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran siswa dan
optimalisasi daya tampung yang tersedia.
4. Melanjutkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB ) dan Ruang
Kelas Baru (RKB ) bagi daerah-daerah yang membutuhkan denga
memperhatikan peta pendidiakn di tiap-tiap daerah sehingga tidak
mengggangu keberadaan sekolah swasta.
5. Memberikan perhatian khusus bagi anak usia sekolah dari
keluarga miskin, masyarakat terpencil, masyarakat terisolasi, dan
daerah kumuh.
6. Meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dan pemerintah
daerah untuk ikut serta menangani penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun (Indra Djati Sidi, 2003, hal:73).
Menurut Lewis peningkatan mutu organisasi apapun didukung
oleh empat kekuatan pendorong, atau pilar, yang menggerakan
organisasi menuju penerapan pelayanan mutu.
Total Quality Management in any organization is supported by
four driving forces, or pillars, that move the organization toward
the full application of quality service. The four pillars of the House
of Quality are customer service, continuous improvement,
processes and facts, and respect for people. All are distinct, but
equal in potential strength. All four must be addressed; minimizing
one weakens the others. By not addressing one, the entire house of
Quality will fall (Ralph G. Lewis, Douglas H. Smith, 1994, hal:91)
Empat pilar mutu yang dimaksud yaitu (1) Layanan pelanggan, (2)
Perbaikan terus-menerus, (3) Proses dan fakta-fakta, (4) Menghormati
orang. Setiap lembaga pendidikan masalahnya berbeda tetapi inti
permasalahannya sama. Keempat pilar harus ditangani dengan baik
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dalam rangka meminimalkan kesalahan. Salah satu pilar tidak dijalankan
dengan baik dapat meruntuhkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

e. Penjaminan Mutu Pendidikan
“Penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu konsep dalam
manajemen mutu pendidikan”. (R. Ibrahim, 2007, hal:341) Madrasah
yang dikelola dengan manajemen mutu pendidikan harus memberi
jaminan bahwa pelayanan pendidikan yang diberikan dapat memenuhi
bahkan melampoi harapan para pelanggan baik pelanggan internal
maupun eksternal.
Lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika input, proses, dan
hasilnya dapat memenuhi persyaratan yang dituntut oleh pengguna jasa
pendidikan” (Mujamil Qomar, 1995, hal: 206)
Penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan secara formal maupun
informal.
Penjaminan mutu formal dilakukan oleh lembaga mandiri
(eksternal) yang bersifat independen, sedangkan yang informal
dilakukan oleh suatu gugus penjaminan mutu yang ada di dalam
organisasi atau lembaga itu. Penjaminan mutu seara formal
dengan menerapkan pembakuan mutu model ISO 9000 bisa
diterapkan dalam bidang pendidikan (R. Ibrahim, 2007 : 352)
4. Konsep Pendidikan Agama Islam
Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa
dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam
melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan dengan
memperhatikan tuntutan untuk menghargai agama lain dalam hubungan
kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan
persatuan nasional (Muhaimin, 2012, hal: 75)
Muhaimin (2012, hal:103) menjelaskan bahwa pendidikan Islam dapat
didefinisikan sebagai:
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a. Segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk
membantu seseorang atau sekelompok siswa dalam menanamkan
ajaran dan atau menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam;
b. Segenap peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang
berdampak pada tertanamnya ajaran dan atau tumbuh kembangnya
nilai-nilai Islam pada salah satu atau beberapa pihak;
c. Keseluruhan lembaga pendidikan yang mendasarkan segenap program
dan kegiatan pendidikannya atas pandangan serta nilai-nilai Islam.
Pada dasarnya pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan
untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh
potensi manusia baik jasmani maupun rohani. Menumbuhsuburkan
hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam
semesta (Haidar Putra, 2012, hal: 65).
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa Pendidikan Agama
Islam yaitu segenap usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk
membantu siswa meyakini, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama
Islam guna mengembangkan seluruh potensi manusia baik jasmani
maupun rohani. Tujuan akhir Pendidikan Agama Islam yaitu untuk
membentuk pribadi muslim yang seutuhnya, yang dapat menjaga
hubungan harmonis antara manusia dan alam semesta.

B. Studi Relevan
Penelitian Efektivitas Kinerja Guru PAI Terhadap Mutu Pendidikan di
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah
hasil pemikiran penulis dengan cara melakukan penelitia langsung ke
lapangan, setelah itu barulah mendapatkan masalah dan jadilah sebuah skripsi.
Berbagai temuan yang ada dilapangan penulis dapatkan dengan sumber yang
bermacam-macam. Studi relevan dengan penelitian ini antara lain:
1. Masdaria 2005 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN STS Jambi tentang Kinerja Guru dalam Meningkatkan
Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah pertama (SMP) Negeri 3
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Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Kabupaten Muaro Bungo. Hasil
penelitian yang diperoleh adalah: Faktor pendukung dalam peningkatan
mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 adalah guru
yang siap bekerja sama dengan kepala sekolah untuk tujuan peningkatan
mutu pendidikan. Faktor penghambat dalam peningkatan mutu pendidikan
di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 adalah siswa yang memiliki minat
belajar yang rendah serta jumlah siswa yang cukup banyak yang tidak
sebanding dengan kapasitas kelas serta disiplin siswa yang kurang
terhadap pelaksanaan peraturan sekolah.
2. Enik Trisnawati 2011 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Efektivitas Kinerja Guru Pendidikan
Agama Islam Bersertifikat di MTs Negeri Karangmojo Gunung Kidul,
dalam skripsi ini beliau mengemukakan pokok masalahnya yaitu: Idealnya
guru yang sudah bersertifikat memiliki kompetensi yang mumpuni sesuai
dengan predikat yang dimilikinya, namun kenyataannya guru yang sudah
bersertifikat masih belum menunjukkan indicator sebagai guru profesional;
Permasalahannya adalah bagaimana kinerja guru pendidikan agama islam
yang tersertifikasi di MTs Negeri Karangmojo Gunungkidul; dan
Bagaimana efektifitas sertifikat terhadap kinerja guru pendidikan agama
islam di MTs Negeri Karangmojo Gunungkidul.
3. Nur Aini tahun 2018 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas TArbiyah
dan Keguruan UIN STS Jambi tentang Efektivitas Mengajar Guru
Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Perilaku Siswa Sekolah
Menengah Pertama Negeri 29 Desa Trimulya Kecamatan Rantau Rasau
Kabupaten

Tanjung

Jabung

timur.

Dalam

penelitian

ini

beliau

mengemukakan pokok masalahnya yaitu: satu peran atau tindakan yang
dilakukan guru khususnya guru pendidikan agama islam dalam untuk
mengatasi dan membina perilaku atau akhlak siswa. Adapun perbedaan
dalam penelitian adalah setting atau tempat penelitian yaitu penulis
melakukan penelitian ini di Sekolah Menengah Pertama Negeri 29
Tanjung Jabung Timur .kemudiaan perbedaan lain adalah tidak ada
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kesamaan isi yang terkait dengan kajian Efektivitas Mengajar Guru
Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Perilaku Siswa di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 29 Tanjung Jabung Timur.

Sedangkan skripsi ini berjudul efektivitas Kinerja Guru PAI Terhadap
Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur yang berisikan tentang: Bagaimana pelaksanaan
efektivitas kinerja guru PAI terhadap mutu pendidikan di Sekolah Menengah
Atas (SMA) Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Apa saja yang
menjadi faktor penghambat kinerja guru PAI terhadap mutu pendidikan di
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Bagaimana upaya yang dilakukan terhadap efektivitas kinerja guru PAI
terhadap mutu pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif,
dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk
membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi dilingkungan di bawah
pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian,
dan seperti apa peristiwa atau aktivitas yang terjadi di latar penelitian. Dalam
pembacaan melalui catatan lapangan dan wawancara, peneliti mulai mencari
bagian-bagian data yang akan di perhalus untuk persentasi sebagai deskripsi
murni dalam laporan penelitian. (Genzuk dalam Emzir, 2010, hal: 174)
Penelitian ini didapatkan dari fakta-fakta yang ditemukan dilapangan
sehingga ditetapkan akan menggunakan penelitian kualitatif (Beni Ahmad
Saebani,

2008,

hal:123)

menjelaskan

dalam

penelitian

kualitatif,

pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta
yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis
data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan
kemudian dapat di konstruksikan menjadi hipotesis atau teori.
Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran yang utuh dan terorganisasi dengan baik mengenai
efektivitas kinerja Guru PAI terhadap mutu pendidikan di Sekolah Menengah
Atas Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field
Research) dengan pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif yang
bersifat deskriptif yaitu memaparkan apa yang terjadi di lapangan
(Suharsimi Arikunto, 2006, hal: 10). Menurut Danim, penelitian kualitatif
bersifat deskriptif adalah “data-data yang terkumpul berbentuk kata-kata,
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gambar dan bukan angka yang diperoleh melalui interview, observasi dan
studi dokumentasi” (Sudarwan Danim, 2002, hal: 51).
Dengan demikian, penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif atau lebih dikenal dengan deskriptif kualitatif adalah
penelitian yang mencoba untuk menggambarkan suatu peristiwa atau
kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan objek penelitian,
dan data-datanya digambarkan dalam bentuk kata-kata, gambar bukan
angka-angka. (Sudarman Danim, 2002, hal: 52), Lokasi penelitian ini
dilakukan di SMA Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah seseorang atau lapangan yang akan
dijadikan penelitian atau sumber yang dapat diteliti dengan metode dialog
sekaligus menjadikan data dalam penelitian.(Moleong Lexy J, 2004, hal:
50) Subjek penelitian ini yang dominan adalah:
1. Kepala sekolah,
2. Guru PAI, dan
3. Siswa-siswi.
Dalam pengambilan subjek, penelitian ini menggunakan cara
purposive sampling yaitu teknik yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat
yang ada dalam populasi yang sudah di ketahui sebelumnya dan yang
menjadi kunci informasi adalah kepala SMA Negeri 2 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur

C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Mukhtar,
2017, hal:87). Data primer didalam penelitian ini adalah data tentang
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Efektifitas Kinerja Guru PAI di SMA Negeri 2 Kabupaten Tanjung
Timur, yang meliputi:
1) Pelaksanaan efektifitas kinerja Guru PAI terhadap Mutu
Pendidikan di SMA Negeri 2 Kabupaten Tanjung Timur
2) Faktor penghambat kinerja guru PAI terhadap mutu pendidikan
di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung timur
3) Upaya yang dilakukan guru PAI terhadap efektifitas kinerja
guru PAI terhadap mutu pendidikan di SMA Negeri 2
Kabupaten Tanjung Timur

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti tetapi data yang sudah jadi dituangkan
dalam lapangan penelitian, misalnya dari biro

statistik, majalah,

koran, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. (Mukhtar, 2007,
hal: 87)
Data sekunder dalam penelitian ini data yang diambil di gambaran
umum SMA Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi:
1) Sejarah berdirinya SMA Negeri 2 Kabupaten Tanjung Timur
Timur
2) Letak geografis SMA Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
3) Fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki SMA Negeri 2
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

2. Sumber Data
Sumber data adalah dari mana data diperoleh. Sumber dan jenis data
yang utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J
Moleong, 2005, hal:95).
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Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:
a. Kepala sekolah, Guru PAI, dan siswa-siswi
b. Dokumentasi yang merupakan dokumen peristiwa yang terjadi

D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data yang diinginkan dan diperlukan dalam
penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai
berikut:
1. Metode Observasi
Menurut Kunandar “Pengamatan atau observasi adalah kegiatan
pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek
tindakan yang telah mencapai sasaran” (Kunandar, 2011, hal:143). Dari
pengertian diatas dapat diketahui bahwa observasi adalah teknik
pengumpulan yang dilakukan melalui proses yang kompleks yang meliputi
pengamatan dan pencatatan-pencatatan terhadap perilaku objek sasaran.
Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
observasi partisipan, yang mana peneliti melibatkan diri secara langsung
dalam lingkungan penelitian mengenai efektifitas kinerja Guru PAI
terhadap mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.
Berdasarkan pengertian diatas, maka peneliti menggunakan metode
observasi untuk mengetahui secara langsung keadaan objek yang akan
diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan melihat secara langsung ke dalam
SMA Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Metode Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interveewe) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu. (Lexy J Moleong, 2005,hal: 186).
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Dalam hal ini peneliti menggunakan bebas terpimpin, dan ditujukan
kepada informan untuk meminta keterangan tentang data secara langsung
dari sumbernya baik itu kepala sekolah, guru PAI dan Siswa-siswi.

3. Metode Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang (Sugiyono, 2010, hal:240). Dokumen yang berbentuk
tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan,
kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar,misalnya foto, gambar hidup,
sketsa dan lain-lain. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya apabila
didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.
Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data atau informasi
dari berbagai sumber yang ada pada informan untuk mendukung dari apa
yang telah didapat dari observasi dan wawancara (Sugiyono, 2010, hal:
241), terkait dengan efektifitas kinerja Guru PAI terhadap mutu
pendidikan di SMA Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi

dengan

cara

mengorganisasikan

data

kedalam

kategori,menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih
yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2010,
hal: 250)
Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik deskriptif
analitik, yaitu data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan rumusan
statistika, namun data tersebut dideskripsikan sehingga dapat memberikan
kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada dilapangan. Hasil analisa
berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk
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uraian naratif. (Sugiyono, 2010, hal: 251), Dengan demikian analisis ini
peneliti gunakan untuk menganalisa tentang efektifitas kinerja guru PAI
terhadap mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.
Adapun langkah-langkah analisis yang peneliti lakukan selama di
lapangan adalah sebagai berikut:
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum,memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah

peneliti

untuk

melakukan

pengumpulan

data

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
2. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data, sehingga data dapat terorganisasikan dan dapat
semakin mudah dipahami. Dengan mendisplay data, maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Kesimpulan (Conclution)
Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk
mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid
dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel.
Analisis data yang digunakan peneliti untuk menyimpulkan data
yang didapat adalah memanfaatkan persentase. Dalam hal ini, peneliti
mengukur variable yang diukur, dibandingkan dengan kondisi yang
diinginkan, kemudian ukuran yang digunakan adalah persentase.
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F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang
dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi
kesalahan dalam proses perolehan data penelitian, yang tentunya akan
berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian.
Dengan demikian, dalam proses pengecekan keabsahan data pada
penelitian ini melalui beberapa teknik pengujian data. Adapun teknik
pengecekan keabsaha data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Perpanjangan Keikutsertaan
Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri.
Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data.
Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat
tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.
Perpanjangan keikutsertaan ini berarti peneliti tinggal di lapangan
penelitian sampaikejenuhan pengupulan data tercapai. Perpanjangan
keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan erajat
kepercayaan data yang dikumpulkan.
2. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan pengamatan dalam penelitian dimaksudkan untuk
menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat
relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari oleh peneliti,
kemudian peneliti memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci
(Suharsimi Arikunto, 2005: 329). Dalam hal ini peneliti mengadakan
pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap
faktor-faktor yang menonjol. Kemudian peneliti menelaahnya secara
rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal
tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami
dengan cara yang biasa.
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3. Triangulasi Data
Peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang
valid,maka diuji dengan triangulasi. sedangkan yang dimaksud dengan
triangulasi

adalah

teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik
triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan
yang memanfaatkan sumber dan metode. Hal itu dapat dicapai dengan
jalan membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi di
SMA Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, data yang diperoleh
dari sumber wawancara kepala sekolah, guru PAI, siswa-siswa SMA
Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

G. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pembuatan proposal, dilanjutkan
dengan perbaikan hasil seminar proposal. Setelah pengesahan judul dan
izin riset, maka peneliti mengadakan pengumpulan data, verifikasi dan
analisis data dalam waktu berurutan. Hasil penulis melakukan konsultasi
dengan pembimbing sebelum diajukan dengan perbaikan dan penggandaan
laporan penelitian skripsi. Adapun jadwal kegiatan penelitian skripsi dapat
dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No
Jadwal
Penelitian
1

Pengajuan judul

2

Pembuatan
proposal
Perbaikan
Proposal
dan
seminar
Surat izin riset
Pengumpulan
Data
Verifikasi dan
Analisis Data
Izin
atau
Perintah Riset
Pelaksanaan
Riset
Penulisan
Konsep Skripsi
Perbaikan
Skripsi
Munaqasah dan
Perbaikan
Penggandaan
Skripsi
dan
Penyampaian
Skripsi kepada
Tim Penguji dan
Fakultas

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bulan
Okt 19
Juni 19
Juli 19
Agustus 19 Sept 19
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

Nov 19
1 2 3 4

x
x x
x

x x

x
x x
x x
x X
X x x
x x

x
x x
x x

x
x
x
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN UMUM
1. Sejarah Berdirinya Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
Sejarah berdirinya Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur pertama kali di bangun pada tanggal 06 Juni 1988
sekaligus sebagai awal permulaan di gunakannya sekolah tersebut. Tanah
yang di tempati berdirinya sekolah tersebut adalah tanah yang bersertifikat
yang diberikan oleh pemerintah Desa dengan luas tanah 10972 m, kurang
lebihsatu hektar. Kehadiran sekolah ini dalam rangka mencerdaskan anak
bangsa agar memiliki ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa depan
kelak, terutama generasi muda yang sangat membutuhkan bimbingan
untuk meningkatkan kualitas akhlak, keterampilan, ilmu pengetahuan dan
tekhnologi.
2. Identitas Sekolah
Nama Sekolah

: SMAN 2 Tanjung Jabung Timur

NPSN

: 10504158

NSS

: 301100403004

Kode Provinsi

: 10

Status

: Negeri

Bentuk Pendidikan

: SMA

Nomor Telp

: 085266989502

Status Kepemilikan

: Pemerintah Daerah

SK Pendirian Sekolah

: 66 Tahun 1988

Tanggal SK Pendirian

: 1988-06-06

SK Izin Operasional

: 67 tahun 1988

Tanggal SK Izin Operasional

: 1988-06-06

Kode Pos

: 36561
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Kelurahan

: Muara Sabak Ilir

Kecamatan

: Muara Sabak Timur

Kabupaten

: Tanjung Jabung Timur

Provinsi

: Jambi

Email

: smantanjabtim02@gmail.com

Website

: www.sman2tjt.sch.id

Alamat Sekolah

: Jl. Inpes km3,5.Muara Sabak Timur

Lintang

: -1.1191733

Bujur

: 103.8766733

Data Pelengkap
Kebutuhan Khusus dilayani

: Tidak ada

Nama Bank

: BNI 46

Cabang KCP/Unit

: Kuala Tungkal

Rekening atas Nama

: SMAN 2 Tanjab Timur

Luas Tanah Milik

: 10972 m

Luas Tanah Bukan Milik

:0

Data Rinci
Status BOS

: Bersedia Menerima

Waktu Penyelenggaraan

: Sehari penuh (5 h/m)

Sumber Listrik

: PLN & Diesel

Daya Listrik

: 6000 Watt

Akses Internet

: Telkomsel Flash

Data Sanitasi
Kecukupan air

: cukup

Sekolah memproses air sendiri

: Tidak

Air minum untuk siswa

: Tidak disediakan

Mayoritas Membawa air minum

: Tidak

Jumlah Toilet Berkebutuhan Khusus

:0
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Sumber air sanitasi

: Pompa

Tipe Jamban

: Leher Angsa (toilet

duduk/jongkok)
Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan : Tidak
Jamban dapat digunakan

:4

Data Rombongan Belajar
SMAN 2 Tanjung Jabung Timur memiliki jumlah rombel sebanyak 13, dengan
uraian sebagai berikut:
Uraian Rombel 10 Rombel 11 Rombel 12
L P Tot

L P Tot

L P Tot

Jumlah 52 81 133

58 64 122

69 65 134

3. Visi dan Misi Sekolah
a. Visi
Mewujudkan

generasi

yang

berakhlak

mulia,

berkualitas,

menguasai IPTEK dan peduli lingkungan
b. Misi
1) Mencetak generasi yang berakhlak mulia, memiliki kecerdasan,
cakap, pandai, kreatif, inovatif dan memiliki pribadi yang baik
dalam bertingkah laku yang dapat dijadikan teladan serta memiliki
kemampuan untuk meraih prestasi.
2) Membentuk life-skill peserta didik dengan memberdayakan
multiple-intelligence dengan penguasaan IPTEK berwawasan
lingkungan
3) Memanfaatkan lingkungan dan TIK (Teknologi Informasi
Komunikasi)

sebagai

sumber

belajar

dengan

mengimplementasikan sistem penjaminan mutu.
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4) Menjadikan peserta didik sebagai bagian dari komunitas global
yang mampu bekerjasama secara individu maupun kelompok di
tingkat nasional dan internasional.

4. Kurikulum Sekolah
Kurikulum yang di terapkan di SMAN 2 Tanjung Jabung Timur adalah
kurikulum 2013 yaitu untuk siswa kelas X, XI, dan XII, sekolah
berkomitmen tingggi dalam membentuk karakter siswa, sehingga bukan
hanya pada penguasaan materi saja, akan tetapi juga pada sikap
pengetahuan dan keterampilan secara keseluruhan.
Adapun pendekatan pada penerapan kurikulum di SMAN 2 Tanjung
Jabung Timur antara lain :
a. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, secara individu
maupun klasikal
b. Menekankan untuk bersikap atau karakter siwa sesuai dengan ajaran
agama islam
c. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman
d. Pencapaian dalam pembelajran menggunakan pendekatan dan
metode yang bervariasi
e. Sumber belajar tidak hanya dari guru tetapi juga dari sumber belajar
lainya yang memenuhi unsur edukatif
f. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya
penguasaan atau pencapaian kompetensi.
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5. Struktur Organisasi Sekolah
Tabel 4.1 struktur organisasi
STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPALA SEKOLAH
Nurasiah, M.Pd

WAKASEK BID. HUMAS
Drs. Arfah

PEMBINA SATUAN
PUTRA
Riza Syafeti, S.Pd

WAKASEK BID. SARPRAS
Listeria Hotmawati simarmata,
S.Pd

PEMBINA SATUAN
PUTRI
Anita, S.Pd

WAKASEK BID.
KURIKULUM
Fatmawati, SP

PEMBINA OSIS
Afrianti, S.Pd

PEMBINA GUDEP
Nurasiah, SH.I

WAKASEK BID.
KESISWAAN
Candra Pabakti, S.Pd

KEPALA PERPUSTAKAAN
Lanni Adelina Siregar, S.si

KEPALA LAB IPA
Evi Susanti, S.Pd

Sumber: Dokumentasi SMAN 2 Tanjung Jabung Timur
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6. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tabel: 4.2 Keadaan Siswa
D. KEADAAN SISWA
BULAN
SEKOLAH
TAHUN PEL AJARAN
KELAS /
NO
JURUSAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

X MIPA 1
X MIPA 2
X IPS 1
X IPS 2
Jumlah
XI MIPA 1
XI MIPA 2
XI IPS 1
XI IPS 2
Jumlah
XII IPA 1
XII IPA 2
XII IPA 3
XII IPS 1
XII IPS 2
Jumlah
TOTAL

: SEPTEMBER 2019
: SMA NEGERI 2 TANJUNG JABUNG TIMUR
: 2019 / 2020
JUMLAH
ROMBEL
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
5
13

KEADAAN SISWA AWAL
BULAN
L
P
JLH
14
20
34
10
22
32
12
20
32
14
18
32
50
80
130
10
24
34
8
24
32
20
9
29
20
8
28
58
65
123
14
15
29
16
14
30
13
14
27
6
15
21
18
9
27
67
67
134
175
212
387
,

L
1

1

1

MUTASI SISWA BULAN INI
MASUK
KELUAR
P
JLH
L
P
JLH
1

1

1

1
1

1
1

1

1

2

2

KEADAAN SISWA AKHIR
BULAN
L
P
JLH
14
20
34
11
22
33
12
20
32
14
17
31
51
79
130
10
24
34
8
23
31
20
9
29
20
8
28
58
64
122
14
15
29
16
14
30
13
14
27
6
15
21
18
9
27
67
67
134
176
210
386

Ma. Sabak Timur,
Kepala Sekolah

Oktober 2019

NURASIAH, M.Pd
NIP. 19750204 200312 2 003
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Pegawai Tetap dan GTT
Nama

No

NIP

Tenaga Pendidik
1 Nurasiah, M.Pd

19750204200312 2 003

2 Linda Siregar, BA

19610510 198712 2 001

Gol

Tempat Lahir

Pangkat
Pembina
IV / a

Jambi

Tgl Lahir

Pendidikan
Terakhir/Jurusan

Mengajar Bidang
Jlh.
Jml
Study
Jam

04 Februari 1975 S.1/Kimia/A.IV

Kimia

Tugas Tambahan
Tugas

Total
Beban
Jml Kerja

0

0

Kepala Sekolah

24

24

28

28

Guru

0

28

20

20

Kepala Lab IPA

Pembina
Padang Sidempuan

10 Mei 1961

Sarmud/B. Indo/A.IV Bahasa Indonesia

IV / a
Penata Tk.I
3 Evi Susanti, S.Pd

12

19750807200312 2 005

Muara Sabak

07 Agustus 1975 S.1/Kimia/A.IV

Kimia

III / d

32
0

Penata
4 Drs. Arfah

19630607200604 1 002

Kampung Laut

07 Juni 1963

S.1/ PAI/A.IV

Pendidikan Agama

24

24 Wakasek Bid Humas

0

Kepala Perpustakaan

12

Biologi

24

24

24

III / c
Penata
5 Lanni Adelina Siregar, S.Si

19690924200312 2 002

Batu Horpak

24 September 1969 S.1/ Biologi/A.IV

III / c

38
Wali Kelas XII MIPA 1 2

Penata
6 Lesteria Hotmawati Simarmata, S.Pd 19700817200312 2 007

Perdameian

17 Agustus 1970 S.1/ Penjas/A.IV

Penjasorkes

24

24 Wakasek Bid Sarpras

0

Pembina Satuan Putra

2

Bahasa Inggris

24

24
Wali Kelas XI IPS 1

2

Pembina Satuan Putri

2

Wali Kelas X IPS 2

2

24

III/c
Penata
7 Riza Syafeti, S.Pd

19750530200501 1 005

Air Haji

30 Mei 1975

S.1/ B.Inggris/A.IV

III / c
Penata
8 Anita, S.Pd., M.Si

Medan

19810920200903 2 008

S.I/Matematika/A.IV 1.Matematika

24

III / c
9 Fatmawati, SP

19771015200801 2 006

24

20 September 1981
Penata

Muara Sabak

28

15 Oktober 1977 S.1/Pertanian/A.IV

III / c

2. MTK Peminatan

0

1. Biologi

6

2. Biologi LM

6

Fisika

16

1. Ekonomi

16

28

12 Wakasek Bid Kurikulum 12

24

16 Wakasek Bid Kesiswaan 12

28

Penata
10 Candra Pabakti, S.Pd

19861110200903 1 002

Pulau Temiang

10 Nopember 1986 S.I1/ Fisika/A.IV

III / c
Penata
11 Afrianti, S.Pd

19870413201001 2 016

Jambi

13 April 1987

S.1/ Ekonomi/A.IV

III / c

2. Ekonomi LM

12

PPKn

26

Penata
12 Nurasiah, S.H.I

19790324200801 2 005

Kota Kandis

24 Maret 1979

S.I/ Syari'ah/A.IV

Penata

1. Sejarah W

19810205201001 2 015

Pangkalan Balai

Pendidikan
Gol/Pangkat

Tempat Lahir

Tgl Lahir

Tenaga Pendidik

Terakhir / Jurusan
Penata Muda Tk.I

14 Elvina, S.Pt

19820927200903 2 008

Muara Sabak

27 September 1982 S.I/Peternakan/A.IV

III / b
15 Andi Maryam, S.Pd

19821231200903 2 011

16 Lessi Nurhesa, S.Pd., M.Pd

19840423200903 2 008

17 Sukawati Fitri, S.Pd

19840709201001 2 018

Penata Muda Tk.I
III/b
Penata Muda Tk.I
III/b
Penata Muda Tk.I
III/b

18 Mauludina M. Kuncahyo, S.Pd

19841205201001 1 017

19 Poeti Lenggo Geni, S,Pd

19930619201903 2 013

Penata Muda Tk.I
III/b
Penata Muda
III/a

Jambi

31 Desember 1982 S.I/B.Inggris/A.IV

Padang

23 April 1984

S.I/Matematika/A.IV

Kampung Gadang
Padusunan

09 Juli 1984

S.1 / Sosiologi/ A. IV

Malang

05 Desember 1984 S.1 / Geografi/ A. IV

1. Prakarya/Ket

18

2. Biologi LM
1. B. Inggris
2. P. Seni
1.Matematika

8
2
26
0

2. MTK Peminatan

0

1. Sosiologi

22

2.Sosiologi LM

6

1. Geografi

18

2. Geografi LM

8

19 Juni 1993

S.1 / BK/ A. IV

20 Muhammad Ali, SE

Simbur Naik

02 April 1978

S.I/Pem Ekonomi/ A.IV1. Ekonomi LM

21 Mardalena, S. Pd.I

Muara Sabak

22 Riki Oktri Yansa, S.Pd

Kampung Laut

2

Pembina Gudep

2

Wali Kelas XII IPA 2

2

32

30
Wali Kelas

Bimbingan Konseling 0
8

1. P A I

12

2. Sejarah W

16

1. Matematika W

28

07 Oktober 1991 S.I/Matematika/A.IV 2. Matematika P

12

2

30

X IPS 1

Mengajar Bidang Jum Jlh.
Study
lah Jam

Bukittinggi

14 Februari 1986 S.I/ P A I/A.IV

Wali Kelas XII IPS 2

28
2. Sejarah Peminatan 22

Nama
NIP

6

05 Februari 1981 S.1/ Sejarah/A.IV

III / c

No

2

26

III / c
13 Meliyanti, S.Pd

Pembina OSIS
28

Tugas Tambahan
Tugas

Total
Beban
Jml Kerja

Wali Kelas
26

2

28

X MIPA 2
28

Wali Kelas
X MIPA 1

2

30

0

Guru

0

0

2

30

2

28

28

Wali Kelas
XII IPS 1

26

Wali Kelas
XI IPS 2

0

Guru BK

24

24

8

GTT

0

8

2

30

GTT
40 Wali Kelas XI MIPA 1 2

42

28

GTT
Wali Kelas XI MIPA 1

Pembina Paskibraka
23 Mu'alimah, S.Pd

Sumberan

22 Juli 1977

S.I/BK/ A.IV

Prk/ Ket

24 Lili Susanti, S.Pd

Muara Sabak

07 Oktober 1990 S.1/Kimia/A.IV

2. Kimia LM
UIN
STS
3. Fisika P

25 Mahfut, S.Pd

Muara Sabak

04 Desember 1985 S.I/Porkes/A.IV

Penjaskes

26 Inon Kembaren, S.Pd

Partimbahoan

1.Kimia

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
12 Maret 1995

8

24

32

GTT
6
14 30 Wali Kelas XII MIPA 3 2
Jambi
10

32

S.I/B. Indonesia/A.IV Bahasa Indonesia

15
24

8

15

Guru BK

GTT

0

15
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Tabel: 4.4 Data TU dan PTT

Data TU dan PTT
Nama

Pendidikan
NIP

Gol/Pangkat

Tempat Lahir

Tgl Lahir

Tenaga Kependidikan
1 Sugino

Tugas Kerja

Keterangan

Terakhir / Jurusan
19711130200901 1 004 Pengatur, II/c Muara Sabak

30 November 1971

SMA

Kepegawaian/Bend.
Gaji

TU PNS

2 Siti Nursida

Alang-Alang

14 Juli 1980

SMA

Bagian Umum

PTT

3 Dalawati

Kampung Laut

07 Juli 1976

SMA

Perpustakaan

PTT

4 Devi Hermansyah

Bandar Lampung

28 Juli 1985

SMA

Sarpras

PTT

5 Ira Apriliana, A.Md

Muara Sabak

22 April 1985

D. III

Kurikulum

PTT

6 Muhammad Padut Rizal, A.Md

Beram Itam Kanan

08 Juli 1975

D. III

Ka.TU/Kesiswaan

PTT

7 Sapriyanto

Muara Sabak

16 April 1972

SMA

Bagian Umum

PTT

8 M.Randi Apriansyah

Muara Sabak

06 April 1995

SMA

Staf Pustaka

PTT

9 Sutrimo

Muara Sabak

08 Juli 1960

Pesuruh

PTT

10 Saidina Ali

Muara Sabak

27 Juni 1991

Penjaga

PTT

SMA
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7. Sarana dan Prasarana
Tabel: 4.5 sarana dan prasarana
NO

JENIS RUANGAN

1
2
3
4
5
6
7

Ruang Kantor
Kepala Sekolah
Guru
Tata Usaha
Tamu
Perpustakaan
Lab. IPA
Lab. Biologi
Ruang Kelas
Multimedia
Kesenian
Lab. Bahasa
Lab. Komputer
Serbaguna/aula
Gudang
Dapur
KM/WC Guru
KM/WC Siswa
BK
UKS
PMR/Pramuka
OSIS
Ibadah/ Musholla
Koperasi
Kantin
Rumah Pompa/ Menara Air
Parkir
Rumah Dinas Kepsek
Rumah Penjaga
Pos Jaga
Lainnya
JUMLAH

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

B
RR
RS
RB
RT

Keterangan Kondisi *) :
Baik
Rusak ringan
Rusak sedang
Rusak berat
Rusak total

JUMLAH UKURAN
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1

72
12
120
24
12
108
105
150
1,440
64
72
72
3.75
5

1
1
1

255
9
100

1
33

3
33
2584

Kerusakan <
15% - <
30% - <
45% - 65%
>65%

B
√
√
√
√
√

RR

KONDISI *
RS RB

RT

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√

Ma. Sabak Timur,
Kepala Sekolah

Oktober 2019

NURASIAH, M.Pd
NIP. 19750204 200312 2 003
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B. TEMUAN KHUSUS
1. Pelaksanaan efektivitas kinerja guru PAI terhadap mutu
pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
Penggunaan efektivitas sering disandingkan dengan efisiensi.
Keduanya merupakan dua kata yang merujuk pada teori manajemen.
Dalam

konsep

manajemen sekolah, E. Mulyasa, 2008, hal: 67

memberikan definisi efektivitas sebagai situasi adanya kesesuaian
antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.
Efektifitas kinerja yang tinggi sebagian merupakan fungsi dan tidak
adanya rintangan yang menghambat guru itu. Terkait dengan
pernyataan guru tersebut dengan teori Robbins dapat

disimpulkan

bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas kinerja guru adalah
kemampuan, motivasi, kondisi lingkungan dan kesempatan.
Untuk mutu pendidikan yang ada di SMAN 2 Tanjung Jabung
Timur sudah cukup bagus namun semua itu juga ada kekurangan dan
kelebihannya, diantara kekurangan dan kelebihannya yaitu untuk
kelebihannya adalah sistem pendidikan yang sudah sesuai dengan
rancangan kurikulum dari Sisdiknas dan kemi menggunakan ketentuan
dari diknas yang ada. Tenaga pengajar yang ada juga sudah sesuai
dengan kriteria yang diharapkan dari pihak lembaga ini.
Namun dari segi kekurangannya adalah penerapan terhadap proses
pembelajaran yang ada di SMAN 2 Tanjung Jabung Timur dari siswasiswi yang latar belakang sekolahnya dari umum.
Berikut hasil dari temuan peneliti dari wawancara kepada guru PAI
yaitu ibu Nurpadila, S.Pd, menjelaskan bahwa:
“Dari segi kinerja gru PAI sangat baik, karena untuk kurikulum 13
guru PAI sangat berperan penting dalam menentukan penilaian
sikap spiritual siswa-siswi, sehingga guru pelaksanaan kinerja guru
PAI ditunjang dengan adanya kurikulum 13 sebab guru PAI dapat
melaksanakan tugasnya dengan sangat baik”. (Wawancara, 24
September 2019)
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terlihat bahwa
Pelaksanaan efektifitas kinerja guru PAI sangatlah baik hal ini
dibuktikan bahwa guru-guru PAI banyak melakukan kegiatan seperti
mengikuti kegiatan diklat dan lain sebagainya. (Observasi 24
September 2019)
Wawancara dengan ibu Nurasiah, M.Pd, beliau menjelaskan
bahwa:
“Dari pihak sekolah sudah berusaha dengan sebaik mungkin untuk
meningkatkan mutu pendidikan khususnya agama Islam. Dari segi
tenaga pengajar dan kesesuaian dengan visi dan misi SMAN 2
Tanjung Jabung Timur jyga sesuai dengan harapan lembaga, dari
penerapan yang sudah diterapkan sudah sesuai dengan rancangan
kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran, nah kurikulum
yang digunakan dalam setiap tingkatan kelas semuanya sama yaitu
menggunakan kurikulum 13” (Wawancara, 24 September 2019)
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa
dalam pelaksanaan proses belajar mengajar terlihat guru PAI
menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang
berlaku pada saat ini yaitu kurikulum 13. Terkait dengan mata pelajaran
PAI kurikulum yang telah digunakan sesuai dengan ketentuan dari
Departemen Pendidikan Nasional, walaupun pada mata pelajaran PAI
tentunya perbedaan kurikulum dari SMA dengan kurikulum dari MAN,
karena dari SMAN 2 Tanjung Jabung Timur mengacu pada kurikulum
dari lembaga dinas sedangkan dari MAN pastinya menggunakan atau
mengacu pada lembaga Depag. (Observasi 14 September 2019)
Dari segi kurikulum yang ada sudah sesuai dengan apa yang telah
ditetapkan dari Dinas Kependidikan Nasional dan penerapan kurikulum
juga sudah diterapkan secaramaksimal dan sebaik-baiknya. Untuk
tenaga kependidikan terutama tenaga pendidik PAI juga sudah
dipersiapkan yang sesuai dengan ketentuan kurikulum, visi, misi
SMAN 2 Tanjung Jabung Timur. Dengan harapan nantinya peserta
didik bisa menjadi lulusan yang baik. Setelah mengetahui informasi dari
ibu Nurpadila, S.Pd dan Ibu kepala sekolah untuk lebih jelasnya lagi
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mengenai pelaksanaan efektifitas guru PAI dalam meningkatkan mutu
pendidikan di SMAN 2 Tanjung Jabung Timur, peneliti juga melakukan
wawancara kepada bapak Drs. Arfah selaku guru mata pelajaran PAI
kelas XI di SMAN 2 Tanjung Jabung Timur:
“Pembelajaran yang dilakukan juga mengacu pada standarisasi
yang ada, selain itu strategi dari guru yang dilakukan dalam
penerapan pembelajara PAI juga diatur dengan proporsi yang
ditetapkan Dinas, tujuannya adalah agar siswa nantinya
bisamengerti pembelajaran PAI dan juga mempu menerapkan ilmu
yang sudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun
kesulitan dari pencapaian tujuannya yaitu bagaimana membuat
siswa-siswi itu bisa mengerti dengan minimalnya bisa paham dari
tujuan pembelajaran PAI” (Wawancara, 24 September 2019)
Ibu Harlinda Harahap, S.Pd menambhakan bahwa:
“Dalam proses belajar mengajar kami selalu menerapkan
kurikulum yang berlaku serta dengan menerapakan berbagai
merode misalnya metode ceramah, metode diskusi atau belajar
kelompok bersama, namun untuk menerapkan metode belajar
setiap kelas tentunya berbeda-beda” (Wawancara, 24 September
2019)
Observasi peneliti dalam proses pembelajaran PAI yang dilakukan
dalam kelas, guru cukup baik melakukan interaksi dengan siswa dengan
memberikan motivasi belajar yang cukup tinggi, yaitu dengan adanya
sumber belajar yang sangat menunjang seperti halnya buku-buku serta
penunjang lainnya melalui internet yang berhubungan dengan materi
PAI. (Observasi, 24 September 2019)
Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang siswa kelas XI
bernama Roy Saputra di SMAN 2 Tanjung Jabung Timur mengatakan:
“Menurut saya, kinerja yang dilakukan guru PAI disini sangat
efektif sebab kami banyak diajarkan praktek-praktek misalnya
praktek sholat jenazah, praktek sholat sunnah dan lain sebagainya,
nah dengan praktek yang diberikan maka materi tersebut mudah
diserap dan dipahami” (wawancara, 14 Oktober 2019)
Kemudian Reza Yuliantika menambahkan:
“Menurut saya kinerja guru PAI sangat bagus dan menarik
perhatian kami, proses pembelajarannya sangat efektif, menyatu
anatar terori dan praktek” (Wawancara 14 Oktober 2019)
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Wifi Nabila menambahkan:
“Menurut saya kinerja guru PAI sudah sangat bagus, selain dari
proses belajar mengajarnya yang efektif, tetapi juga kedisplinannya
sangat baik” (Wawancara, 14 Oktober 2019)
Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa siswa-siswi SMAN 2
Tanjung Jabung Timur mengapresiasi kinerja guru PAI yang sangat
fektif sehingga mreka sangat mudah untuk memahami materi yang
disampaikan selain itu dilihat dari segi kedisplinannya guru-guru PAI
terlihat sangat disiplin. (Observasi 15 Oktober 2019)
Wawancara dengan guru PAI yaitu bapak Drs. Arfah, beliau
menjelaskan bahwa:
“Dalam setiap tingkatan kelas terdapat perbedaan dalam
menerapkan metode mengajar demi terlaksananya pelaksanaan
efektifitas kinerja guru PAI terhadap mutu pendidikan, misalnya
pada kelas XI banyak diterapkan metode praktek, sebagai contoh:
meteri penyelenggaraan sholat jenazah, maka dilakukan praktek
lalu dibuat video untuk nantinya ditonton oleh sama-sama dan
kelompok lain meberikan komentar, nah kalau salah maka akan
diperbaiki sama-sama. Contoh lainnya mengenai materi saling
menasehati dalam islam saya setting dalam suatu acara misalnya
perayaan isra’ mi’raj dan maulid Nabi nah, anak-anak tampil agar
bisa menggali potensi melalui ceramah, pidato, pembacaan kalam
ilahi, protocol dan sebagainya.”
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada 24
September 2019 bahwa, dalam melakukan kegiatan belajar mengajar
demi tercapainya keefektifan kinerja guru PAI, maka guru PAI
menerapkan metode belajar yang sangat efektif.
Mengingat siswa di zaman saat ini juga sangat kurang sekali
pemahaman masalah agama, terutama di sekolah-sekolah yang latar
belakangnya bukan berbasic islami seperti pada SMA. Dari segi guru
mata pelajaran PAI juga sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan
acuan dari tujuan, visi, misi dan juga kurikulum yang ada di SMAN 2
Tanjung Jabung Timur. Selain itu guru juga menggunakan strategi
dimana dalam pembelajaran PAI siswa yang kurang dalam wawasan
agama bisa mengerti dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-
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hari dan agar siswa nantinya tidak kalah dengan siswa yang belajar
pada lembaga pendidikan yang berfase islami. Hal ini berdasarkan hasil
wawancara dengan guru PAI yaitu bapak Drs. Arfah mengatakan:
“Nah untuk menunjang keberhasilan dalam kinerja terhadap mutu
pendidikan maka kami terutama saya, dalamproses belajar
mengajar saya menggunakan teknologi informasi seperti
menggunakan infocus, dan materi saya siapkan dalam bentuk
power point untuk menjelaskanmateri yang akan saya
sampaika,nah dengan menggunakan IT maka proses belajar
mengajar dikelas jadi hidup” (Wawancara, 24 September 2019)
Ibu Nurasiah selaku kepala sekolah SMAN 2 Tanjung Jabung
Timur menambahkan:
“Untuk kurikulum 13 guru dituntut untuk bisa menguasai IT karena
pada saat awal pembelajaran atau tahapan awal yang dilakukan
adalah untuk merangsang pikiran anak-anak maka guru-guru bisa
menampilkan video-video pembelajaran yang sesuai dengan materi
pelajarannya, sehingga guru-guru harus memiliki kemampuan IT
terlebih lagi untuk guru-guru PAI mereka harus bisa menguasai IT”
(Wawancara, 24 September 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa, guruguru di SMAN 2 Tanjung Jabung Timur dituntut untuk bisa menguasai
teknologi informasi seperti laptop hal ini dilakukan agar proses
pemblejaran yang dilakukan menjadi mudah serta kinerja yang
diterapkan tidak membosankan, hal ini dilakukan karena tuntutan
kurikulum serta untuk meningkatkan efektifitas kinerja guru PAI demi
tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik. (Observasi 24 September
2019)
Dalam meningkatkan efektifitas kinerja guru PAI terhadap mutu
pendidikan SMAN 2 Tanjung Jabung Timur, maka guru-guru diberi
surat perintah untuk mengikuti kegiatan diklat, BIMTEK, dan lain
sebagainya yang berkaitan dengan peningkatan kinerja guru Agama,
kemudian dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan maka ada
yang namanya kelompok MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)
hal ini dilakukan khusus untuk guru mata pelajaran saja, fungsinya
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adalah untuk menyusun program kerja, membahas mengenai silabus
dan RPP, kemudian musyawarah mengenai pembuatan soal-soal ujian.

2. Faktor penghambat kinerja guru PAI terhadap mutu pendidikan
di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
Sistem penilaian kinerja guru adalah sebuah sistem pengelolaan
kinerja berbasis guru yang didesain untuk mengevaluasi tingkatan
kinerja guru secara individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah
secara maksimal yang berdampak pada peningkatan prestasi siswa. Ini
merupakan bentuk penilaian yang sangat penting untuk mengukur
kinerja guru

dalam

melaksanakan

pekerjaannya sebagai bentuk

akuntabilitas sekolah. Dalam hal ini agar efektifitas kinerja guru PAI
terhadap mutu pendidikan maka sekolah sudah menyiapkan kebutuhan
yang diperlukan oleh guru-guru terutama guru PAI, bahkan kebutuhan
yang diperlukan sudah sesuai, contohnya buku-buku paket, sehingga
guru PAI tidak lagi bingung untuk mencari referensi sebelum mereka
mengajar.
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah ini sudah sangat
lengkap, kebutuhannya terpenuhi, sehingga tidak ada lagi alasan untuk
tidak meningkatkan kinerjanya. Namun, yang menjadi faktor
penghambat bagi guru-guru PAI mengenai efektivitas kinerjanya
terhadap mutu pendidikan di SMAN 2 Kabupaten Tanjung Jabung
Timur adalah:
a. Komunikasi antara guru PAI dengan siswa kurang dimengerti hal
ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan siswa-siswi nya
yang berasal dari sekolah umum,
b. Terdapat jam pelajaran agama yang kosong dikarenakan gurunya
tidak masuk sekolah,
c. Menggunakan metode pembelajaran yang sama,
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d. Dari segi kemampuan siswa-siswi dalam menangkap pelajaran
yang berbeda-beda,
e. Segi waktu pelajaran PAI yang terbatas sehingga pembelajarannya
tidak efektif.
Hal ini berdasarkan wawancara dengan ibu kepala sekolah SMAN
2 Tanjung Jabung Timur yaitu ibu Nurasiah, M.Pd, beliau mengatakan
bahwa:
“Tidak ada lagi faktor yang dapat menghambat kinerja guru PAI
apalagi demi tercapainya mutu pendidikan, hal ini dikarenakan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan sudah ada disediakan, nah
tinggal bagaimana mereka menerapkannya lagi”
Kemudian bapak Drs. Arfah menambahkan:
“Kalau dari kami terutama saya, yang menjadi penghambat saya
dari segi siswa nya dalam mempelajari materi PAI disekolah
umum seperti ini hambatan saya dalam mengajarkan siswa-siswi
karena memang minat belajar mereka yang masih rendah karena
latar belakang pendidikan agamanya tidak ada karena mereka ratarata tamatan SD kemudian lanjut ke SMP umum tidak ada yang
dari MI dan MTs, minat belajar PAI kita akui lemah karena
beberapa faktor tadi, menurut mereka mata pelajaran PAI ini
menakutkan”
Kemudian ibu Halinda Harahap, S.Pd menambahkan:
“iya betul, sebab kadang-kadang kalau dalam belajar terus saya
jelaskan tentang kuburan, mereka langsung saja menjawab “ibu
saja tidak pernah kekuburan”, kemudian menjelaskan tentang
akhirat, mereka menjawab “ibu saja tidak pernah keakhirat” nah
inilah yang menjadi penghambat saya, jika diberi penjelasan
mereka selalu nyeletuk tanpa mendengarkan sampai habis, dengan
demikian sebelum memulai pelajaran maka saya sentuh terlebh
dahulu hatinya melalui cerita mengenai adanya hari kiamat, adanya
makhluk ghaib dan sebagainya, hal ini saya lakukan agar mereka
bisa menerima materi yang akan saya jelaskan”
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa
yang menjadi penghambat kinerja guru dalam proses pembelajaran
terlihat dar segi siswa-siswi yang sulit untuk memperhatikan penjelasan
mengenai mata pelajaran PAI karena didominasi oleh latar belakang
pendidikan umum sedari kecil dan juga dari kepribadian anak seperti
masalah anak baik dirumah maupun disekolah, kemampuan anak dalam
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menangkap pelajaran yang berbeda dan faktor dari waktu pelajaran PAI
yang terbatas sehingga materi yang disampaikan tidak bisa maksimal
(Obsevasi 24 September 2019)
Hasil wawancara peneliti dengan beberapa siswa-siswi kelas XI
SMAN 2 Tanjung Jabung Timur mengenai faktor penghambar dalam
kinerja guru PAI, Sabrina mengatakan:
“Tidak ada kendala apapun dalam proses belajar mengajar,
semuanya bisa terlaksana, hanya saja waktunya yang terbatas”
(Wawancara, 24 Oktober 2019)
Rahmat Dani menambahkan:
“Kendalanya hanya kalau gurunya kadang masuk kadang tidak
sehingga ketika ada materi yang tidak kami pahami kami jadi
bingung sehingga pembelajarannya kurang efektif” (Wawancara,
24 Oktober 2019)
Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa ketika guru PAI tidak
masuk sekolah maka siswa-siswi disana sebagian berkeliaran keluar
kelas sebagian lagi belajar sendiri didalam kelas, dan ada juga yang
pergi ke perpustakaan untuk mencari buku-buku pelajaran PAI untuk
menambah wawasan mereka. (Observasi 25 Oktober 2019)

3. Upaya yang di lakukan guru terhadap efektivitas kinerja guru
PAI terhadap mutu pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri
2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja guru PAI
terhadap mutu pendidikan yaitu:
a. Dengan menempuh S1 PAI
b. Mempererat komunikasi antara siswa dengan guru dengan cara
saling berdiskusi tentang materi pembelajaran
c. Mengikuti

berbagai

pelatihan

tentang

materi

PAI

seta

menggunakan metode yang berbeda-beda dalam setiap materi
pembelajaran PAI
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d. Mengikuti diklat-diklat tentang materi atau pendidikan agama
Islam serta dengan memberikan pemahaman kepada siswa agar
siswa mampu memahami materi yang telah dijelaskan,
e. Mengajar siswa dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab serta
dengan menambah waktu untuk mata pelajaran PAI atau dengan
memberikan materi melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari
diluar jam pelajaran PAI.
Dengan menempuh S1 PAI dan mengikuti berbagai pelatihan dan
juga diklat-diklat tentang materi atau pendidikan agama islam, selain
itu guru PAI juga dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang
agama Islam, juga mengajar siswa dengan ikhlas dan penuh
tanggungjawab.
Upaya yang dilakukan dalam proses pembelajaran yaitu dengan
memberikan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa
tidak jenuh dalam pembelajaran PAI.
Wawancara peneliti dengan ibu kepala sekolah SMAN 2 Tanjung
Jabung Timur yaitu ibu Nurasiah, M.Pd, beliau mengatakan”
“Kami pihak sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin agar
kinerja guru PAI terus meningkat demi tercapainya mutu
pendidikan yang lebih baik lagi, upaya yang dilakukan seperti
menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum mengajar, kemudian
dapat menguasai teknologi informasi serta masalah kedisplinan hal
ini juga mempengaruhi mutu sekolah kita” (Wawancara, 25
Oktober 2019)
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terlihat bahwa
sekolah terus berupaya meningkatan mutu pendidikannya dengan
menerapkan kurikulum 13 serta menjalankannya sesuai dengan
peraturan diknas, dengan berpedoman pada kurikulum 13 maka sekolah
ini akan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan. (Observasi, 25
Oktober 2019)
Dalam proses pembelajaran PAI dikelas kinerja yang dilakukan
oleh guru-guru PAI sangat efektif sehingga anak-anak aktif serta
antusias dalam setiap proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan
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hasil wawancara dengan beberapa siswa-siswi kelas XI salah satunya
bernama Roy Saputra”
“Dalam melakukan komunikasi pada saat proses pembelajarankami
kami akan selalu aktif bertanya apabila ada materi yang kurang
kami pahami namun guru-guru PAI kami tidak sungkan untuk
menjawab berbagi macam pertanyaan yang selalu kami ajukan”
(Wawancara, 26 Oktober 2019)
Wifi Nabila menambahkan:
“Kalau saya sendiri, saya mencoba untuk baca-baca buku sendiri
tentang materi yang belum saya pelajari, namun tetap saya tandai
bacaan saya kemudian saya tanyakankepada guru PAI saya
mengenai apa yang belum saya pahami” (Wawancara, 26 Oktober
2019)
Dengan demikian, hasil observasi yang dilakukan peneliti
menunjukkan bahwa anak-anak SMAN 2 Tanjung Jabung Timur ikut
berperan aktif dalam menjalankan proses belajar mengajar tentang
PAI dengan berbagai metode yang diterapkan oleh guru-guru mereka
sehingga proses pembelajaran berlangsung secara efektif. (Observasi
26 Oktober 2019)
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan pada
bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan efektivitas kinerja guru PAI terhadap mutu pendidikan di
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu
Untuk mutu pendidikan yang ada di SMAN 2 Tanjung Jabung Timur
sudah cukup bagus namun semua itu juga ada kekurangan dan
kelebihannya, diantara kekurangan dan kelebihannya yaitu untuk
kelebihannya adalah sistem pendidikan yang sudah sesuai dengan
rancangan kurikulum dari Sisdiknas dan kemi menggunakan ketentuan
dari diknas yang ada. Tenaga pengajar yang ada juga sudah sesuai dengan
kriteria yang diharapkan dari pihak lembaga ini. Dari segi kurikulum yang
ada sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dari Dinas
Kependidikan Nasional dan penerapan kurikulum juga sudah diterapkan
secaramaksimal dan sebaik-baiknya. Untuk tenaga kependidikan terutama
tenaga pendidik PAI juga sudah dipersiapkan yang sesuai dengan
ketentuan kurikulum, visi, misi SMAN 2 Tanjung Jabung Timur. Dengan
harapan nantinya peserta didik bisa menjadi lulusan yang baik.
2. Faktor yang menjadi penghambat kinerja guru PAI terhadap mutu
pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten Tanjung
Jabung Timur yang menjadi penghambat kinerja guru dalam proses
pembelajaran yaitu:
a. Komunikasi antara guru PAI dengan siswa kurang dimengerti hal ini
disebabkan oleh latar belakang pendidikan siswa-siswi nya yang
berasal dari sekolah umum,
b.

Terdapat jam pelajaran agama yang kosong dikarenakan gurunya
tidak masuk sekolah,

c. Menggunakan metode pembelajaran yang sama,
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d. Dari segi kemampuan siswa-siswi dalam menangkap pelajaran yang
berbeda-beda,
e. Segi waktu pelajaran PAI yang terbatas sehingga pembelajarannya
tidak efektif.
3. Upaya yang di lakukan guru terhadapa efektivitas kinerja guru PAI
terhadap mutu pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan
kinerja guru PAI terhadap mutu pendidikan yaitu:
a. Dengan menempuh S1 PAI
b. Mempererat komunikasi antara siswa dengan guru dengan cara saling
berdiskusi tentang materi pembelajaran
c. Mengikuti berbagai pelatihan tentang materi PAI seta menggunakan
metode yang berbeda-beda dalam setiap materi pembelajaran PAI
d. Mengikuti diklat-diklat tentang materi atau pendidikan agama Islam
serta dengan memberikan pemahaman kepada siswa agar siswa
mampu memahami materi yang telah dijelaskan,
e. Mengajar siswa dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab serta dengan
menambah waktu untuk mata pelajaran PAI atau dengan memberikan
materi melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari diluar jam
pelajaran PAI.
Dalam proses pembelajaran PAI dikelas kinerja yang dilakukan oleh guruguru PAI sangat efektif sehingga anak-anak aktif serta antusias dalam
setiap proses pembelajaran.
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B. Rekomendasi
Sebelum mengakhiri tulisan ini tak lupa peneliti menyampaikan
beberapa saran yang dirasa berguna dan bermanfaat sebagai masukan
dalam Efektifitas Guru PAI dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di
SMAN 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan dating. Adapun
saran dari peneliti sebagai berikut:
1. Kepada kepala sekolah untuk terus berusaha mengembangkan dan
meningkatkan serta menjaga kefektifan guru-guru SMAN 2 untuk
terus meningkatan mutu pendidikan, serta jam pelajaran untuk mata
pelajaran PAI ditambah lagi waktunya
2. Kepada siswa-siswi di SMAN 2 Tanjung Jabung Timur untuk terus
semangat sekolah, disiplin: pakaian, waktu, dan lain sebagainya.
Kemudian teruslah belajar agama Islam dimanapun dan kapanpun
kalian berada, karena ilmu-ilmu pendidikan islam bisa kalian dapatkan
diluar sekolah lebih banyak lagi
3. Kepada guru PAI teruslah mengembangkan kemampuan IT untuk
tercapainya kinerja guru yang terbaik serta dapat meningkatkan mutu
sekolah yang lebih baik lagi.
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