
ABSTRAK 

Peran Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam 

Menumbuhkan Minat Belajar Siswa Di SMA Negeri I Driyorejo Gresik 

Oleh: M. Hafit Purwanto 

Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya 
yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan 
keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. 
Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan 
hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, guru harus mempunyai 
kompetensi, salah satunya adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional 
merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang 
pendidikan apapun. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan 
materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkanmembimbing 
siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 
Pendidikan. 

Minat merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran, karena siswa akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila ia 
memiliki kemauan atau minat. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran guru harus mampu memberikan motivasi kepada siswa. 

Guru adala profesi yang sangat mulia disisi Allah SWT. Begitu penting 
posisi guru dalam dunia pendidikan untuk menyiapkan generasi Islam yang 
berkualitas, baik dari sisi intelektual maupun religinya. Inilah dasar yang membuat 
peneliti tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul peran kompetensi profesional 
guru PAI dalam menumbuhkan minat belajar siswa di SMA Negeri I Driyorejo 
Gresik. 

Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana peran kompetensi 
profesional guru pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan minat belajar siswa 
sehingga pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas mendapat respon positif dan 
proses belajar mengajar belajar menyenangkan dan tidak membosankan. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peran 
kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan minat 
belajar siswa di SMA Negeri I Driyorejo Gresik,  dan untuk mendiskripsikan faktor 
apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong guru dalam menumbuhkan minat 
belajar siswa d SMA Negeri I Driyorejo Gresik. 
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KATA PENGANTAR 

 

Ucapan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNYA selalau 

penulis tujukan karena perencanaan, pelaksanaan, dan penyeleseian skripsi, sebagai 

salah satu syarat penyeleseian program sarjana dapat terseleseikan dengan lancar. 

Shplawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kitan Nabi 

Muhammad SAW, yang karenanya kita bisa menjadi umat-umat yang beradab, 

melalui ajaran yang dibawanya yaitu ajaran agama Islam. 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu 

persyaratan program strata satu (SI) di Intitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya. 

Kesuksesan ini penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Seiring 

dengan itupenulis sangat berterima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua yang do’a dan ridhonya selalu menyertaiku. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

3. Bapak Drs. Sutikno, M. Pd. I selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 

IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

4. Bapak Dr. H. Abd. Kadir, MA selaku pembimbing bagi penulis dalam 

menyeleseikan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sunan Ampel 

Surabaya yang telah mendidik dan memberikan pengabdiannya kepada penulis. 
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6. Seluruh Staf Akademik Fakultas Ilmu Tarbuyah dan Keguruan IAIN Sunan 

Ampel Surabaya. 

7. Prof Dr. Ali Maschaan Moesa, M. Ag selaku pengasuh Pondok Pesantren Luhur 

Al-Husna Surabaya. 

8. Sahabat-sahabati PMII yang selalu menemani dan mewarnai langkahku. 

9. Teman-teman Al-Husna, khususnya kamar 24 yang selalu memotivasiku. 

10. Semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian 

skripsi ini. 

 Akhirnya, semoga semua amal baik yang telah bapak, Ibu, dan Sahabat/i 

berikan mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari sisi Allah SWT. Amin. 

Harapan penulis, mudah-mudahan karya tulis yang sederhana ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak, baik masyarakat, agama, bangsa, dan negara. 
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