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Hakikatnya, pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan 

sebagai proses dan upaya untuk mentranformasikan manusia muda menjadi 

manusia yang dilekatidengan kemanusiaan sesuai dengan kodratnya, yakni 

bermanfaat bagi diri, sesama, alam, lingkungan beserta segenapisi dan 

peradabannya. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ada banyak 

prasyarat agar dunia pendidikan dapat tumbuh dan berkembang memenuhi 

tuntutan zaman. Namun satu faktor yang mungkin terbilang paling penting 

adalah ketersediaan guru. Guru sebagai ujung tombak dunia pendidikan 

tidak boleh dipandang sebelah mata. Tenaga pendidik haruslah yang mampu 

membimbing siswa-siswinya menjadi orang sukses sesuai potensi yang 

dimilikinya. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu (1) 

Bagaimana implementasi kompetensi pedagogik guru PAI di MAN 1 

Sidoarjo ? (2) Upaya apa saja yang dilakukan sekolah guna meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru PAI di MAN 1 Sidoarjo ? 

Data-data penelitian ini dihimpun dari Madrasah Aliyah Negeri 1 

Sidoarjo sebagai obyek penelitian. Dalam mengumpulkan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berkenaan dengan 

itu, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, guru PAI di MAN 1 

Sidoarjo telah mengimplementasikan kompetensi pedagogik secara baik 

dilihat dari proses perencanaan pembelajaran, pengelolaan proses 

pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran dan pengelolaan sistem 

evaluasi atau penilaian yang kesemuanya jika dihubungkan dengan 

peraturan pendidikan dan undang-undang pendidikan sudah sesuai. Adapun 

upaya-upaya yang dilakukan guru PAI di MAN 1 Sidoarjo untuk senantiasa 

menjaga kompetensi pedagogik yang dimiliki yakni dengan mengikuti 

pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pihak sekolah dan instansi terkait 

serta adanya sistem evaluasi dari pihak sekolah yang diadakan setiap 

semester untuk mengetahui kinerja guru-guru yang ada di sekolah tersebut. 
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