
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.Pengertian Baca Tulis Al-Qur’an 

2.1.1. Baca Tulis Al-Qur’an 

Dalam jurnal Sumarji menyebutkan definisi Al-Qur’an menurut Subhi Al-Salih 

yakni secara bahasa Al-Qur’an adalah lafal Al-Qur’an bentuk masdar dan muradif 

(sinonim) dengan lafal qiro’ah.Sedangkan secara istilah Al-Qur’an mengandung arti 

firman Allah SWT yang mutlak benar berlaku sepanjang zaman yang mengandung 

ajaran dan petunjuk yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan di akhirat yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, merupakan mukjizat yang 

diriwayatkan secara mutawattir yang ditulis pada mushaf dan membacanya termasuk 

ibadah. (Sumarji, 2018, h 64) 

Menurut Abuddin Nata, Membaca dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 

baca, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai ucapan lafadz bahasa lisan. 

Sedangkan menurut Al-Raghib Al-Asfhani yang dikutip oleh Abuddin Nata menyatakan 

bahwa “Membaca dari kata qara’ yang terdapat pada surat al-alaq ayat yang pertama 

secara harfiah kata qara’ tersebut berarti menghimpun huruf-huruf dan kalimat yang satu 

dengan kalimat lainnya dan membentuk suatu bacaan.(Abbuddin Nata, 2010, h 43) 

Dari beberapa pengertian di atas sulit kiranya diperoleh definisi membaca yang 

seragam. Namun tampak keseragaman di antara para ahli untuk mengatakan bahwa 

membaca sedikitnya menyangkut tiga hal, pertama, membaca melibatkan proses kognitif, 

kedua, membaca menuntut berbagaiketerampilan, ketiga, membaca selalu melibatkan 

proses pemahaman. 

Dalam Al-Qur’an sendiri banyak kita temukan ayat yang memerintahkan kita 

untuk membaca Al-Qur’an. Sementara itu perintah menulis memang tidaks ecara 



 

eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an sebagaimana perintah membaca.Namun membaca 

dan menulis sejatinya merupakan dua aktivitas yang tidakdapat dipisahkan sehingga 

perintah membaca secara tersirat sebenarnya juga merupakan isyarat perintah untuk 

menulis. 

Wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, adalah 

perintah untuk membaca, dan melalui membaca Allah mengajarkan manusia sesuatu atau 

pengetahuan yang tidak diketahuinya (Surat Al-Alaq, 96:1-5).Secara tersirat dalam 

perintah membaca tersebut mengandung arti bahwadengan membaca manusia akan 

memperoleh ilmu pengetahuan. Apabila pengertian membaca dikaitkan dengan kata Al-

Qur’an sehingga menjadi pengertian membaca Al-Qur’an, maka akan berarti melihat 

tulisan yang ada pada Al-Qur’an dan melisankannya. Akan tetapi membaca Al-Qur’an 

bukan hanya melisankan huruf, tetapi mengerti apa yang diucapkan, meresapiisinya, 

serta mengamalkannya. 

Kesimpulan dari beberapa uraian di atas adalah bahwa pembelajaran atau 

pembinaan baca tulis Al-Qur’an adalah kegiatan pembelajaran membaca dan menulis 

yang ditekankan pada upaya memahami informasi, tetapi juga padatahap menghafalkan, 

lambang-lambang dan mengadakan pembiasaan dalam melafalkannya serta cara 

menuliskannya. Adapun tujuan dari pembinaan dan pembelajaran baca tulis Al-Qur’an 

ini adalah agar dapat membaca kata-kata dengan kalimat sederhana dengan lancar dan 

tertib serta dapat menulis huruf dan lambang-lambang arab dengan rapih, lancar dan 

benar. 

2.1.2. Metode Membaca Al-Qur’an 

Metode sangat berpengaruh pada proses belajar siswa, apabila metode yang 

digunakan baik dan sesuai maka akan membawa pengaruh yang baik bag siswa. Dalam 



 

pembelajaran membaca banyak sekali metode yang digunakanpada saat ini, oleh karena 

itu disini akan mengambil tiga metode yang sering digunakan antara lain: 

2.1.2.1.Metode Qiro’ati, kata "Qiro'ati" berasal dari bahasa Arab yang  artinya 

bacaan saya. Metode qiroati adalah suatu metode membaca Al-Qur’an 

yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai 

dengan qoidah ilmu tajwid (Aliwar, 2016, h, 6) 

2.1.2.2.Metode Iqra’, metode iqra adalah suatu metode membaca Al-Qur’an 

yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku 

panduan iqra’ terdiri dari 6 jilid di mulai dari tingkat yang sederhana, 

tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna. Metode iqra’ 

ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-

macamkarena ditekankan pada bacaannya (membaca huruf Al-Qur’an 

dengan fasih).  

Bacaan langsung tanpa dieja, artinya tidak diperkenalkan nama-nama 

huruf hijaiyah dengan cara belajar siswa aktif (CBSA) dan lebih bersifat 

individual. Metode iqra’ ini lebih ditekankan pada penguasaan huruf, dan 

sudah mulai pada bacaan panjang pendek. 

2.1.2.3.Metode Tilawati, metode tilawati yaitu suatu metode belajar membaca Al-

Qur`an yang menggunakan nada-nada tilawah dengan menggunakan 

pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal 

danmembaca secara individual dengan tehnik baca simak. (Aliwar, 2016, h 

26-27) Peningkatan membaca Al-Qur’an juga dapat dilihat berdasarkan 

padatingkat kecepatan membaca Al-Qur’an yakni sebagai berikut: 

2.1.2.3.1. At Tahqiq, teknik membaca Al-Qur’an dengan lambandan 

perlahan-lahan tanpa memperpanjang bacaannya. Biasanya 



 

digunakan untuk mereka yang sedang belajar Al-Qur’an pada 

tingkat awal agar dapat melafalkan huruf beserta sifatnya dengan 

tepat. 

2.1.2.3.2. At Tartil, membaca Al-Qur’an dengan pelan dan tenang. Setiap 

huruf di ucapkan satu per satu dengan jelas dan tepat sesuai dengan 

hukum tajwid, makhraj dan sifatnya, terpelihara ukuran panjang 

dan pendek, dan berusaha mengerti maknanya. Membaca dengan 

tartil sangat diutamakan. Namun harus tetap memperhatikan 

kaidah-kaidah membaca Al-Qur’an dengan baik. 

2.1.2.3.3. At Tadwir, membaca Al-Qur’an dengan kecepatan sedang yakni 

membaca pertengahan antara tartil dan hadr. Bacaan at tadwir ini 

dikenal dengan bacaan sedang, tidak terlalu cepat tetapi juga tidak 

terlalu pelan. Ukuran bacaan yang digunakan dalam at tadwir 

adalah ukuran pertengahan, yaitu jika ada pilihan memanjangkan 

bacaan boleh 2, 4, atau 6 maka tadwir memilih yang 4 

2.1.2.3.4. Al Hadr, membaca Al-Qur’an yang paling cepat, namun 

tetapmemelihara hukum-hukum tajwid dan tanpa memasukkan satu 

hurufdengan huruf lainnya. Cepat disini biasanya menggunakan 

ukuranterpendek dalam peraturan tajwid misalnya membaca mad 

jaiz dengan 2harakat. Al hadr biasanya dipakai oleh mereka yang 

sudah menghafalAl-Qur’an supaya bisa mengulang hafalan dalam 

tempo singkat. (Sumardji, 2018, h, 64-65) 

2.1.3. Strategi Pembalajaran Al-Qur’an 

Pembelajaran adalah proses perubahan tingkah laku anak didik setelahanak 

didik tersebut menerima, menggapai, menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan 



 

oleh seorang pengajar. Didalam melaksanakan sebuah pembelajaran seharusnya 

disertai dengan tujuan yang jelas, terkait dengan sistem dalam proses pencapaian 

tujuan pendidikan Al-Qur’an. Strategi pembelajaran Al-Qur’an menurut Muhammad 

Syaikhon adalah sebagai berikut: 

2.1.3.1.Sistem sorogan atau individu (privat). Dalam prakteknya santri bergiliran satu 

persatu menurut kemampuan bacaannya, (mungkin bisa satu, dua, tiga,atau 

bahkan 4 halaman). 

2.1.3.2.Klasikal, Pendekatan klasikal dilaksanakan dengan 3 teknik, yaitu: teknik1 

(guru membaca siswa mendengarkan), teknik 2 (guru membaca siswa 

menirukan), dan teknik 3 (membaca bersama-sama). 

2.1.3.3.Baca simak. Dalam prakteknya guru menerangkan pokok pelajaran, kemudian 

para santri atau siswa pada pelajaran ini dites satu persatu dandisimak oleh 

semua santri. Demikian seterusnya sampai pada pokok pelajaran berikutnya. 

(Muhammad Syaikhon, 2017)          

2.1.4.  Keutamaan Belajar Dan Mengajar Al-Qur’an 

Aktifitas belajar Al-Qur’an adalah merupakan aktifitas yang positif yangdiberikan 

apresiasi luar biasa oleh Rasulullah SAW. Dalam hadits yang amatterkenal yaitu: 

Mahmud bin ghailan menceritakan kepada kami, abu daud menceritakan kepada 

kami, syu’bah memberitahukan kepada kami, Alqamah binMartsad mengabarkan 

kepadaku, ia berkata, aku mendengar sa’ad bin Ubaidillah bercerita, dari abu 

Abdurahman, dari Usman bin affan.Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda 

“sebaik-baiknya kamu adalahorang yang mempelajari Al-Qur’an dan 

mengajarkannya”. (H.R bukhari ;2907).( Muhammad Nasharuddin Al-

Albani,2007) 

 

Menurut hadist di atas jelas bahwa belajar dan mengajar Al-Qur’an itu sangat 

utama dan dikatakan bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang mempelajari dan 

mengajarkan Al-Qur’an. Barang siapa yang mau mempelajarinya dan mengajarkan Al-

Qur’an maka Allah SWT akan memuliakan mereka disisinya. Madzab yang shahih dan 



 

terpilih yang diandalkan para ulama adalah bahwa membaca Al-Qur’an lebih uatama 

daripada membaca tasbih, tauhid serta tahlil dan dzikir-dzikir lainnya. 

2.2. Ragam Pembinaan dan Kemampuan Tenaga Pendidik  

2.2.1. Ragam Pembinaan  

                  Ragam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tingkah laku, 

ulah, macam jenis.Yang  penulis  maksudkan disini ragam adalah  macam-macam  atau  

macam  jenis  pembinaan  yang  dilakukan untuk menunjang kemampuan membaca Al-

Qur’an, ada dua ragam  pembinaan yaitu pembinaan langsung dan pembinaan tidak 

langsung. Pembinaan  langsung merupakan pembinaan yang dilakukan terus atau langung  

dilakukan  tanpa  adanya  perantara. (Departemen Pendidikan Nasaional, 2008 h131.) 

Pembinaan  langsung ini dibimbing dan di mentori langsung oleh  pengajarnya  tanpa  ada 

perantara  siapapun. Pembinaan  langsung  sangat baik, karena  kegiatan belajar  mengajar 

ini langsung bertatap muka antara pendidik dengan peserta didik, sehingga proses belajar 

mengajar berjalan dengan baik dikarenakan jika ada peserta didik yang kurang. 

Paham dalamproses belajar mengajar bisa ditanyakan langsung kepada dosen 

yang  bersangkutan. Pembinaan tidak langsung merupakan pembinaan yang dilakukan 

secaratidak langsung oleh pengajar, biasa diartikan pula sebagai pengajaran secara 

keseluruhan banyak peserta didiknya dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga kurang 

efektif dalam proses belajar mengajar dan suatu ketidak puasan dalam belajar jika tidak 

berinteraksi langsung dengan pengajar dikarenakan terlalu banyaknya peserta didik. 

2.2.2. Ragam Kemampuan Tenaga Pendidik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompetensi berarti (kewenangan)  

kekuasaan  untuk  menentukan  atau  memutuskan  sesuatu  hal. Pengertian dasar  

kompetensi  yakni  kemampuan atau kecakapan  



 

Kompetensi menurut Abdul Majid adalah seperangkat tindakan inteligen penuh  

tanggung  jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu 

melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sedangkan pendidik adalah 

orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada anak didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohani, agar  mencapai  tingkat kedewasaan, mampu  berdiri 

sendiri dan memenuhi  tugasnya  sebagai  hamba dan  khalifah Allah SWT dan  mampu  

sebagai  makhluk sosial dan  sebagai makhluk  hidup  yang  mandiri. (Pupuh 

Fathurrohman dan Sobry Sutikno, 2010, h 58.) 

Jadi, kompetensipendidik  merupakan  kemampuan  pendidik  dalam  

menjalankan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Kompetensi 

yang  dimiliki oleh setiap pendidik  akan  menunjukkan kualitas. 

Seorang pendidik dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam 

bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai 

seorang pendidik. Artinya pendidik bukan  hanya saja harus pintar, tetapi juga harus 

pandai mentransfer ilmunya kepada peserta didiknya.  

Seorang pendidik bertugas mengajar dan menanamkan nilai-nilai dan sikap 

kepada peserta didik.Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, diperlukan berbagai 

kemampuan serta kepribadian. Sebab, pendidik dianggap sebagai contoh oleh anak 

didiknya sehingga ia harus memiliki kepribadian yang baik sebagai seorang pendidik.  

Pendidik adalah unsur terpenting sesudah adanya peserta didik. Pendidik juga 

menjadi tumpuan untuk negara dalam perkembangan pendidikan. Kemampuan tenaga 

pendidik sangat berpengaruh terhadap peserta didik. Karena untuk mencetak peserta didik 

yang berkualitas seorang pendidik harus menguasai empat kompetensi, yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. 

2.2.2.1. Kompetensi Pedagogik 



 

 Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik dalam 

memahami karakteristik peserta didik serta kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (Imam 

Wahyudi, 2012 h 17-18). 

Berdasarkan pengertian seperti tersebut di atas maka yang dimaksud 

dengan pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang lingkupnya 

terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dengan siswa.Dapat pula 

diartikan kompetensi pedagaogik adalah sejumlah kemampuan guru yang 

berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar siswa. 

Berdasarkan pengertian seperti tersebut di atas dengan kompetensi 

pedagogik maka guru mempunyai kemampuan-kemampuan seperti; 

Mengaktualisasikan landasan mengajar, Pemahaman terhadap peserta didik, 

Menguasai ilmu mengajar (didaktik metodik), Menguasai teori motivasi, 

Mengenali lingkungan masyarakat, Menguasai penyusunan kurikulum, 

Menguasai teknik penyusunan RPP, Menguasai pengetahuan evaluasi 

pembelajaran, dan lainlain. (Imam Wahyudi, h 18) 

Dalam UU guru dan dosen, kompetensi pedagogik sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya memiliki pemahaman 

wawasan atau landasan kependidikan, Pemahaman terhadap peserta didik, 

Pengembangan kurikulum atau silabus, Perancangan pembelajaran, Pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis, Pemanfaatan teknologi pembelajaran, 



 

evaluasi hasil belajar, dan Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang di milikinya. (Undang-Undang Guru Dan Dosen, h 66) 

Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 pedagogik guru mata 

pelajaran terdiri atas 37 buah kompetensi yang di rangkum dalam 10 kompetensi 

inti seperti; 

1) Menguasai peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, 

sosial,kultural, emosional, dan intelektual. 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-rinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

3)  Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran. 

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai pontensi yang dimiliki. 

7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan  peserta 

didik. 

8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. (Imam Wahyudi, h 18) 

 Jadi, dari keseluruhan pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi pedagogik adalah cara guru dalam mengajar dan mengatur sistem 

pembelajaran dengan menjalin interaksi yang baik terhadap peserta didik. 



 

Yang membedakan pendidik dengan profesi lain diantaranya; Mengenal 

karakteristik anak didik, Mampu menguasai teori belajar serta prinsip-prinsip 

pembelajaran, Mampu dalam mengembangkan kurikulum, Kegiatan 

pembelajaran yang mampu mendidik, Memahami dan mengembangkan 

potensi peserta didik, Menjalin komunikasi yang dengan peserta didik, dapat 

melakukan Penilaian serta evaluasi pembelajaran. 

2.2.2.2.Kompetensi Kepribadian  

Kemampuan kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari 

unsur psikis dan fisik. Seorang pendidik harus menampilkan kepribadian yang baik, 

tidak saja ketika melaksanakan tugasnya di dalam proses pembelajaran, tetapi juga di 

luar proses pembelajaran juga harus menampilkan kepribadian yang baik.(Akmal 

Hawi, 2014, h 7)  

Dengan kompetensi kepribadian maka guru akan menjadi contoh dan teladan, 

serta membangkitkan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, seorang guru dituntut 

melalui sikap dan perbuatan  menjadikan dirinya sebagai panutan dan ikutan orang-

orang yang dipimpinnya.  

Ciri-ciri pendidik yang baik ia harus mempunyai penguasaan kepribadian yang  

mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan 

berakhlak mulia. Selain itu, seorang guru harus mampu: 

1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia. 

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat. 

3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa.  



 

4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi serta bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri. 

5) Menunjang tinggi kode etik profesi guru.( Imam Wahyudi, h 18) 

Menurut Djam’an kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki guru antara lain 

sebagai berikut: 

1) Guru sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berkewajiban untuk 

meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Tuhan, sejalan dengan 

agama dan kepercayaan yang dianutnya. 

2) Guru memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. 

3) Guru perlu untuk mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi 

dalam menyikapi perbedaan yang ditemuinya dalam berinteraksi dengan 

peserta didik maupun masyarakat. 

4) Guru diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam menumbuh kembangkan 

budaya berpikir kritis di masyarakat, saling menerima dalam perbedaan 

pendapat dan bersikap demokratis dalam menyampaikan dan menerima 

gagasan-gagasan mengenai permasalahan yang ada di sekitarnya sehingga 

guru menjadi terbuka dan tidak menutup diri dari hal-hal yang berada di 

luar dirinya. 

5) Guru diharapkan dapat sabar dalam arti tekun melaksaakan proses 

pendidikan tidak langsung dapat dirasakan saat itu tetapi membutuhkan 

proses yang panjang. 

6) Guru mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan pembaharuan, baik 

dalam bidang profesinya maupun dalam spesialisasinya. 

7) Guru mampu menghayati tujuan-tujuan pendidikan baik secara nasional, 

kelembagaan, kurikuler sampai tujuan mata pelajaran yang diberikannya. 



 

8) Hubungan manusiawi yaitu kemampuan guru untuk dapat berhubungan 

dengan orang lain atas dasar saling menghormati antara satu dengan yang 

lainnya. Pemahaman diri, yaitu kemampuan untuk memahami berbagai 

aspek dirinya baik yang positif maupun yang negatif. Guru  mampu  

melakukan perubahan-perubahan dalam mengembangkan profesinya 

sebagai inovator dan kreator. (Djaman Satoro,2007 h 38) 

Dalam UU guru dan dosen, kompetensi kepribadian sebagaimana yang 

dimaksud  pada ayat 2 sekurang-kurangnya mencakup kepribadian Beriman dan 

bertakwa, Berakhlak mulia, Arif dan bijaksana, Demokratis, Mantap, Berwibawa 

Stabil, Dewasa, Jujur, Sportif, Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, 

Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri dan Mengembangkan diri secara 

mandiri dan berkelanjutan. (Undang-Undang guru dan dosen, h 66) 

Jadi, kompetensi kepribadian secara ringkas bagi seorang guru ialah sikap dan 

tingkah laku yang baik, patut untuk diteladani dan menjadi cerminan untuk peserta 

didik, mampu mengembang potensi dalam diri, serta yang paling utama bagi seorang 

guru yang berkepribadian yaitu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi 

norma agama, hukum dan sosial yang berlaku. 

2.2.2.3.Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional adalah suatu kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran  secara luas dan mendalam yang di harapkan dapat membimbing peserta 

didik. Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan 

untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, 

maupun akademis.(Akmal Hawi, 2014 h 8) 



 

Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus 

dimiliki seseorang guru. Dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005,pada pasal 

28 ayat 3 yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam 

Standar Nasional Pendidikan. (Djaman Satori, 2007  h 30). 

Merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi.Kompetensi professional guru merupakan kompetensi yang 

menggambarkan kemampuan khusus yang sadar dan terarah kepada tujuan-tujuan 

tertentu. (Imam Wahyudi, h 23). 

Adapun dalam kompetensi ini seorang guru hendaknya mampu untuk: 

1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang ditempuh. 

2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelejaranatau 

bidang pengembangan yang ditempuh. 

3)  Mengembangkan materi pembelajaran yang ditekuni secara kreatif. 

4) Mengembangkan keprofesionalan serta berkelanjutan dengan melakuan 

tindakan reflektif. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri. (Imam Wahyudi, h 24) 

Dengan kata lain pengertian guru profesional adalah orang yang punya 

kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu 

melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru. Guru profesional adalah orang yang 

terdidik dan terlatih serta punya pengalaman bidang keguruan. Seorang guru 



 

profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal antara lain; memiliki 

kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi kemampuan 

berkomunikasi dengan siswanya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai 

etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya dan selalu melakukan 

pengembangan diri secara terus-menerus (continous improvement) melalui organisasi 

profesi, buku, seminar, dan semacamnya.  

Dalam UU guru dan dosen, kompetensi profesional sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan 

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang dipunya yang sekurang-

kurangnya meliputi penguasaan; 

1) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi 

programsatuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran. 

2) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yangrelevan, 

yang secara konseptual menaungi atau koheren denganprogram satuan 

pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok matapelajaran yang akan 

diampu. (Undang-Undang Guru dan Dosen, h 67). 

 Jadi, dari uraian ruang lingkup diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

profesional guru adalah sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan profesi yang 

menuntut berbagai keahlian di bidang pendidikan atau keguruan.Kompetensi 

profesional merupakan kemampuan dasar guru dalam pengetahuan tentang belajar dan 

tingkah laku manusia, bidang studi yang dibinanya, sikap yang tepat tentang 

lingkungan dan mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar. 

2.2.2.4.Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik 

sebagai bagian dari masyarakat dalam hal berkomuniksi dan dalam hal bergaul 



 

dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua peserta didik, serta masyarakat pada 

umumnya. Dimaksud dengan kompetensi sosial di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 tahun 2005, pada pasal 28, ayat 3, ialah kemampuan pendidik sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik 

dan masyarakat sekitar. (Imam Wahyudi, 2012 h 25). 

Sedangkan menurut Hamzah B. Uno dalam bukunya “Profesi Kependidikan: 

Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia”, mengatakan kompetensi 

sosial artinya guru harus mampu menunjukkan danberinteraksi sosial, baik dengan 

murid-muridnya maupun dengan sesama guru dankepala sekolah, bahkan dengan 

masyarakat luas.(Hamzah B. Uno, 2008, h 69). 

Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kompetensi guru dalam 

memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

lingkungan sosial serta memiliki  kemampuan  berinteraksi  sosial. 

Tanggung  jawab  intelektual  di  wujudkan  melalui  penguasaan  berbagai 

perangkat  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk menunjang tugas-

tugasnya. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru 

sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari 

norma agama dan norma moral. 

Menurut Djam’an Satori, kompetensi sosial adalah sebagai berikut; 

1) Terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua pesertadidik. 

2) Bersikap simpatik. 

3) Dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah. 

4) Pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan. 

5)  Memahami dunia sekitarnya (lingkungan).(Djaman Satori, h 43) 



 

Dalam UU guru dan dosen, kompetensi sosial sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat 2 merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang 

sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk; 

1) Berkomunikasi lisan, tulis, dan isyarat secara santun, 

2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, 

3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta 

didik, 

4)  Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan 

norma serta sistem nilai yang berlaku, dan 

5) Menerapkan perinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. 

(Undang-undang dosen dan guru, h 66-67) 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri 

kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya 

sebagai guru. Peran yang dibawa guru dalam masyarakat berbeda dengan profesi lain. 

Oleh karena itu, perhatian yang diberikan masyarakat terhadap guru pun berbeda dan 

ada kekhususan terutama adanya tuntutan untuk menjadi pelopor pembangunan di 

daerah tempat guru tinggal. 

Jadi, sebagai guru yang baik dan profesional itu tidak hanya mampu 

berkomunikasi dengan lingkungan kelas dan sekolah tetapi juga bisa berhubungan 

baik dengan masyarakat sekitar, bisa menjadi sumber ilmu bagi masyarakat dan 

memberikan kontribusi yang positif. 

Berkenaan dengan kompetensi di atas, seorang guru Pendidikan Agama Islam 

sudah selayaknya menggenggam empat kompetensi tersebut (kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial dan profesional) karena guru PAI itu berkaitan erat dengan 



 

pembentukan karakter anak. Dalam mengaktualisasikan dalam kegiatan belajar-

mengajar seorang guru PAI wajib menguasai pembelajaran, mempunyai kepribadian 

dan akhlak yang mulia, mampu bersosialisasi dengan lingkungan luar dan mempunyai 

keahlian yang bisa diperhitungkan. 

Ada beberapa prinsip dalam ajaran agama Islam yang melandasi 

profesionalitas pendidik (guru). 

1) Ajaran Islam memberikan motivasi bagi pendidik (guru) agar bekerjasesuai 

keahlian. Sabda RasulullahSAW : “Apabila suatu pekerjaan diserahkan 

kepada orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran” (HR. Muslim). 

2) Ajaran Islam menekankan pentingnya keikhlasan dalam bekerja. Apabila 

seorang pendidik ikhlas dalam menjalankan tugasnya, pendidikan tersebut 

memperoleh dua imbalan, yaitu gaji yang diterimanya dari pemerintah dan 

pahala yang diterimanya di akhirat. Firman Allah SWT: “ Balasan mereka 

disisi Tuhan mereka ialah surga Adn yang mengalir dibawahnya sungai, 

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya” (Q.S. Al-Baiyyinah: 8). 

3) Agama memberikan motivasi agar selalu berusaha dalam meningkatkan dan 

mengembangkan profesionalitasnya. Firman Allah SWT SWT: 

“Sesungguhnya Allah SWT tidak mengubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

(Q.S. Ar-Ra’d: 11).  

4) Salah satu tujuan manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk 

melaksanakan ubudiyah (ibadah non-ritual) kepada Allah SWT . Firman 

Allah SWT : ”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka menyembah-Ku” (Q.S. Al-Zaariat: 56). 



 

Keberhasilan suatu pendidikan, memang ditentukan oleh banyak faktor, 

seperti kurikulum, sarana prasarana, pembiayaan, sumber pembelajaran, metode dan 

alat/media pembelajaran. Namun semuanya tidak dapat menjamin pendidikan yang 

baik jika guru tidak dapat mengajar dengan baik. Dengan demikian guru adalah kunci 

keberhasilan dari pendidikan yang baik. 

2.3.  Media Pembelajaran 

2.3.1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantaraatau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.( Azhar, 2013, h 

3) 

Media adalah pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan, dengan 

demikian media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan 

(Rusman, 2013, h 169) 

Berdasarkan Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education 

Association/NEA) memiliki pengertian yang berbeda.Media adalah bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya 

dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. (Arief Sadiman, 2012, h 7) 

Sedangkan menurut Association of Education and Communication 

Technology(AECT), media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan atau informasi. (Hamzah, 2011, h 121) 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan media adalah alat yang 

digunakan untuk menunjang suatu pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut 

dapat berjalan dengan baik.Media juga dapat diartikan sebagai penghubung antara 

pemberi dan penerima informasi. Penggunaan media sebagai penghubung antara 



 

pendidik dan peserta didik inilah yang disebut dengan pembelajaran. Dengan katalain, 

bahwa belajar aktif memerlukan dukungan media untuk menghantarkan materi yang 

akan mereka pelajari. 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “instruction” yang dalambahasa 

Yunani disebut instructus atau “intruere” yang berarti menyampaikan pikiran, dengan 

demikian arti instruksional adalah menyampaikan pikiran atau ideyang telah diolah 

secara bermakna melalui pembelajaran. (Bambang Warsita, 2008,  h 265). 

Kata pembelajaran mengandung makna yang lebih pro-aktif dalam 

melaksanakan kegiatan belajar, sebab di dalamnya bukan hanya pendidik atau 

instruktur yang aktif, tetapi peserta didik merupakan subjek yang aktif dalam belaja. 

(Hamzah, 2011, h 122) 

Pembelajaran bukan hanya menyampaikan informasi atau pengetahuan saja, 

melainkan mengkondisikan pembelajar untuk belajar, karena tujuan utama 

pembelajaran adalah pembelajar itu sendiri.( Munir, 2012) 

Sehingga pembelajaran adalah proses terjadinya interaksi antara pendidik 

danpeserta didik serta sumber belajar dan media yang digunakan, dalam upaya 

terjadinya perubahan pada aspek kognitif, afektif dan motorik. Oleh karena itu 

agaraktivitas pembelajaran bermakna bagi peserta didik, pendidik perlu 

mengembangkan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik bagi peserta didik. 

Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang 

dapatdigunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara 

terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimanyadapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. (Hamzah, 

2011) 



 

Media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan yang 

dapatdigunakan untuk keperluan pembelajaran, media pembelajaran merupakan 

saranafisik untuk menyampaikan materi pelajaran.Media pembelajaran merupakan 

sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dan dengar termasuk 

teknologi perangkat keras. (Rusman, 2013) 

Media pembelajaran digunakan sebagai sarana pembelajaran di sekolah 

bertujuan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan.Media adalah sarana yang 

dapat digunakan sebagai perantara yang berguna untuk meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi dalam mencapai tujuan.( Rubhan Masykur, 2017, h, 179)  

Kesimpulannya media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar 

sehingga dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik dalambelajar. (Azhar 

Arsyad, 2013) 

2.3.2. Fungsi Media Pembelajaran 

Dua unsur yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, yaitu metode 

dan media pembelajaran. Kedua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Pemilihan 

suatu metode akan menentukan media pembelajaran yang akan dipergunakan dalam 

pembelajaran tersebut.(Rusman, 2013, h 171) Dalam proses pembelajaran, media 

memiliki kontribusidalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Kehadiran 

media tidak saja membantu pendidik dalam menyampaikan materi ajarnya, tetapi 

memberikan nilaitambah kepada kegiatan pembelajaran. 

Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam 

prosespembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 



 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawapengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Levie dan Lentz 

mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu: 

2.3.2.1.Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada 

pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan atau 

menyertai teks materi pelajaran. 

2.3.2.2. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari kenikmatan peserta 

didikketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. 

2.3.2.3.Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian 

yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar 

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat 

atau pesan yangterkandung dalam gambar. 

2.3.2.4.Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitianbahwa media visual yang memberikan konteks untuk 

memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca 

untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali. (Azhar Arsyad, 2013, h 10) 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan fungsi media pembelajaran 

dapat membantu memudahkan belajar bagi peserta didik dan pendidik, memberikan 

pengalaman lebih nyata (abstrak menjadi konkret), menarik perhatian dan minat 

belajar peserta didik, dan dapat membangkitkan menyamakan antara teori dengan 

realitanya. 

2.3.3. Manfaat Media Pembelajaran 



 

Sudjana dan Rivai mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses 

belajar peserta didik, yaitu : 

2.3.3.1.Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

2.3.3.2.Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh peserta didik dan memungkinkannya menguasai 

danmencapai tujuan pembelajaran 

2.3.3.3.Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasiverbal melalui penuturan kata-kata oleh pendidik, sehingga 

peserta didiktidak bosan dan pendidik tidak kehabisan tenaga, apalagi 

kalau pendidikmengajar pada setiap jam pelajaran. 

2.3.3.4.Peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab 

tidakhanya mendengarkan uraian pendidik, tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan 

lain-lain. 

Secara umum media pembelajaran dapat diartikan sebagai media yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Pesan yang berupa pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap dapat disalurkan dengan media pembelajaran, serta dapat merangsang 

perhatian dan kemauan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebuah 

media yang digunakan untuk menyampaikan suatu materiakan sangat dibutuhkan 

ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Pendidik juga 

akan lebih mudah menyampaikan materi jika seorangpendidik menyampaikan 

menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan. 
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