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1.1 Latar Belakang  

Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru dalam mengelola proses belajar mengajar     

adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di 

sekolah selain memberi sejumlah ilmu pengetahuan, guru juga bertugas menanamkan nilai-

nilai dan sikap kepada anak didik memiliki kepribadian yang paripurna. Dengan ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya, guru membimbing anak didik dalam mengembangkan 

potensinya (Fathurrohman, 2001). 

Kebijakan kompetensi yang harus dimiliki guru merupakan kewenangan kekuasaan 

guru untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal, pengertian dasar kopetensi yakni 

kemampuan atau kecakapan kompetensi menurut Abdul Majid (2005) adalah seperangkap 

tindakan yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan 

tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. 

Kebijakan tentang peningkatan kompetensi guru dalam proses mengajar yang baik 

bukan sekedar persoalan tehnik-tehnik dan metodologi belajar saja. Untuk menjadi disiplin 

kelas guru sering bertindak otoriter, bersikap menjauh dari siswa, bersikap dingin dan 

menyembunyikan rasa takut kalau dianggap lemah. Nasehat yang sering diberikan misalnya, 

agar guru bertindak keras pada saat permulaan. Ada beberapa mitos pengajaran yang telah 

berlaku beberapa generasi : Guru harus bersikap tenang, guru harus menyukai siswa-siswa 

secara adil. Guru harus memperlakukan kepada siswa yang adil (Soemanto Wast, 1998). 

Dalam undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Agama pada 

semua setara dengan semua pendidikan kesadaran tentang pentingnya pendidikan Agama 

dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik dimasa mendatang yang lebih 

mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat dalam setiap gerak 



langkah dan perkembangan Pada (Pasal 37) kurikulum jenjang Pendidikan dasar dan 

menengah maupun perguruan tinggi wajib menuntut Pendidikan Agama. Pendidikan Agama 

merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia. Upaya 

pendidikan Agama yang dimaksudkan dalam Undang-undang tersebut adalah pendidikan 

Agama Islam, baik dalam arti luas maupun sempit. 

Dalam arti luas pendidikan Agama Islam mencakup ajaran dan bimbingan proses, 

sedangkan arti sempit dapat dipersepsi sebagai mata pelajaran yang dibedakan mata pelajaran 

lain seperti matematika dll. ( Mulyono 1998:5 )    

Langkah–langkah pengembangan model pembelajaran pendidikan Agama islam 

desentralisasi pendidikan telah minta dikembangkan model pembelajaran yang berfariatif dan 

menyenangkan. Pengembangan model pembelajaran melalui pengembangan mutlak 

dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 bahwa penyelenggaraan 

pendidikan dasar menengah sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang diemban mengikuti 

pengolahan, pembelajaran, model pembelajaran, dan peningkatan mutu peserta didik. 

(Danim, 2003). 

Kepala Sekolah mempunyai kebijakan dan berhak  mengatur dan menyarankan kepada 

semua guru agar selalu dapat meningkatkan profesional dalam melaksanakan kerja guru, 

maka Kepala Sekolah menerapkan fungsi kepemimpinannya di sekolah, karena 

kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan. Jika 

dikaitkan dengan era otonomi sekolah seperti sekarang ini, Kepala Sekolah berperilaku 

sebagai abdi negara bukan abdi politik atau kekuasaan. Pimpinan sekolah harus berpijak, 

terbuka, dan demokratis, yaitu mau melibatkan guru staf, dalam berbagai pengabdian 

keputusan sekolah.  



Dalam menanggapi berbagai permasalahan pendidikan Kepala Sekolah harus bijaksana. 

Kebijakan dilukiskan sebagai kewajiban seorang raja atau seorang penuntun umat seperti 

ajaran Rosululloh. Mengatakan Sebagai berikut: 

Seorang pemimpin harus mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai akhlakul  

karimah yang tinggi, mempunyai hati yang arif, konaah, ramah tamah, berbudi pekerti 

yang luhur, hati yang jujur, dan watak yang sabar, bisa untuk contoh suritauladan 

yang baik (Khuli, Mohammad, 1981) . 

 

Kepala Sekolah sebagai pengembang model pembelajaran pendidikan Agama Islam. 

Dalam proses pendidikan anak diarahkan agar dapat mengembangkan potensinya untuk dapat 

mencapai hakekat pendidikan bagi manusia, adalah untuk memanusiakan manusia. Oleh 

karena itu tepat kiranya ungkapan yang menyatakan bahwa pendidikan adalah proses 

humanisasi ( Tilaar, HAR.2000).  

Model pendekatan sebagai acuan dan pedoman dilakukan secara teliti oleh para guru 

seperti menyusun silabus, mengorganisir siswa dala memilih model sesuai dengan kondisi 

belajar mengajar, siswa agar semakin menyenangkan, guru juga berperan menjadi modeling 

dan motivator, fasilitator dll. Hal ini bertjuan untuk selalu dapat mengamati pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan agama islam. Oleh karena itu tidak cukup apabila dalam memilih 

model hanya menggunakan acuan model dogeng. Banyak model pembelajaran yang dapat 

dijadikan acuan sekaligus pendekatan agar tercapai dalam tujuan pembelajaran (Saukah, 

2000). 

Model pembelajaran di dalam kelas, model pembelajaran ini dilaksanakan di dalam 

kelas bersama dengan guru, yang dimodivikasi sehingga tidak terkesan menjemuhkan siswa 

belajar di dalam kelas pembelajaran di dalam kelas juga dilakukan dengan menggunakan 

media pembelajaran berteknologi canggih seperti halnya pembelajaran lewat VCD dan guru 

sebagai model komputer. (Goetz dan Le Conte, dalam Suetopo, 1988). 

Pembelajaran diluar kelas dalam proses bimbingan siswa agar kesulitan yang dihadapi 

siswa terhadap pembelajaran dapat diatasi dengan baik maka guru agama islam 



mengembangkan pembelajarn di luar kelas. Model pembelajaran ini mampu memberikan 

kesenangan belajar agar tidak monoton. (Mas’ud,2003). 

Fenomena di atas menarik peneliti untuk melihat lebih intensif proses pelaksanaan 

model pembelajaran di SLB.C Kemala Bhayangkari 2 Gresik pada saat ini masih banyak 

yang menekankan traspormasi keilmuan yang bersifat kognitif, Sehingga berakibat 

pembelajaran terkesan monoton dan menjemuhkan siswa. Mengingat kemampuan anak-anak 

SLB khususnya anak tunagrahita sangat terbatas dalam  mempermudah untuk mengingat 

pelajaran, maka kejenuhan siswa mendapatkan perhatian yang serius dari sekolah, hal  ini 

diharapakan model pembelajaran dapat menyentuh akhlak pendidikan budi pekerti dan 

membangun pemahamam tentang kepribadian muslim muslimah secara utuh, siswa 

diharapkan tentunya tidak hanya mampu dalam urusan pengetahuan agama tetapi harus 

mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian 

semangat keagamaan akan muncul segala tindakan dan perilaku siswa (Fuller dan Clarke, 

1994).    

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih banyak memiliki kelemahan-kelaemahan 

antara lain pendekatan-pendekatan yang cenderung normative kontektual kurikulum yang 

diterapkan, keterbatasan sarana prasarana dalam pengelolahan pendidikan Agama Islam. 

Berangkat dari kelemahan pengembangan model pembelajaran yang selama ini banyak 

yang monoton dan belum mengarah kepada efektif psychomotor, maka kiranya memberikan 

pengembangan model pembelajaran yang tidak menjemuhkan. 

Dengan pengembangan model pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang lebih 

bervariasi, maka sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus menjadi komunitas 

pembelajaran. Kepala sekolah harus dapat memberi tauladan, dan upaya guru mengubah 

perilaku peserta didik jauh akan lebih muda dengan memberikan contoh daripada menyuruh, 

sehingga perilaku peserta didik bisa dipertanggung jawabkan. (Supriyadi dan Mulyono,1998). 



Berangkat dari fenomena diatas dalam proses bagaimana penelitian ini di fokuskan 

proses bagaimana implementasi kebijakan kepala sekolah terhadap pengembangan 

pendidikan agama islam agar setatah langkah-langkah yang lebih menarik dan dapat 

menumbuhkan kemempuan berfikir dana bertindak serta dapat merintah berakhlak yang baik. 

1.2. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka menjadi penting untuk diteliti 

lebih lanjut bagaimana mencari model pembelajara Pendidikan Agama Islam kepada peserta 

didik agar menarik dan menumbuhkan pemahaman yang lebih baik pada tingkat berfikir 

bertindak dan berakhlak, sehingga model pembelajaran alternatif tersebut dapat memberikan 

kesejukan bagi peserta didik dan merasa senang dalam proses belajar mengajar. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah tentang Model Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam? 

b. Bagaimana Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB.C Kemala 

Bhayangkari 2 Gresik? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini menganalisis cara dan upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam untuk menerapkan model pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

tujuan merupakan arah peserta didik bisa menyiapkan menyakini, mengamalkan, menghayati 

ajaran islam melalui proses penerapan model pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Karena 

tujuan merupakan arah pembuatan, maka agar dapat diketahui arah penelitian ini dengan jelas 

penulis kemukakan tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Kepala Sekolah tentang Model Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 



b. Untuk mengetahui Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB.C Kemala 

Bhayangkari 2 Gresik 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tema yang penulis peneliti maka penulisan tesis ini diharapkan : 

a. Secara teoristis penelitian ini berusaha untuk meningkatkan Kompetensi Guru dalam 

Meningkatkan Proses Belajar mengajar. 

b. Secara praktis dapat memberikan manfaat bagi guru Pendidikan Agama Islam pada 

sekolah Luas Biasa dengan mempunyai banyak pilihan dalam menentukan Model 

Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. 

 

1.5.  Penegasan Istilah 

  Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian di atas perlu ditegaskan definis operasional 

sebagai berikut: 

a. Kebijakan  : Wewenang atau kewenangan dalam mengatur, mengarahkan untuk 

mencapai tujuan (Kamus Bahasa Indonesia Depdikbud, 2004) 

b. Kepala Sekolah : Seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin di satuan pendidikan, 

merupakan pemimpin formal, artinya dia diangkat secara formal (formally 

Designeted Leader) oleh organisasi yang bersangkutan atau organisasi yang 

menjadi atasannya. Sehingga secara organisatoris mempunyai tugas 

membina, membimbing, memberi bantuan, memberi contoh dan dorongan 

kepada staf sekolah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (Abdul 

ghofur, 2001) 

c. Model  : Pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (Kamus Bahasa 

Indonesia,  2004) 



d.  Pendidikan Agama Islam  : Usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam 

menyakini, menghayati dan mengamalkan ajaran islam melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan latihan (Bahasa Indonesia IV depdibud, 2008)  

 

1.6 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap 

pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan khususnya di SLB.C Kemala 

Bhayangkari 2 Gresik. Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu kegunaan 

teoritis dan praktis. 

1.5.1.  Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah : 

a. Memberikan sumbangan bagi pengembang ilmu pengetahuan mengenai 

Kebijakan Kepala Sekolah tentang Peningkatan Kompetensi Guru dalam 

Mengelolah Belajar Mengajar. 

b. Memberikan sumbangan bagi pengembangan bidang kajian tentang Model 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

1.5.2. Kegunaan praktis dari penelitian ini : 

a. Memberi kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak terkait khususnya kepada 

kepala sekolah yang telah memberi kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan 

Kompetensi Guru dalam Mengelolah Proses Belajar Mengajar. 

b. Sebagai referensi kepada berbagai pihak yang ingin mengkaji baik dalam 

melakukan penelitian replikasi (pengulangan) maupun penelitian eksplikatif 

(perluasan). 

 


