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ABSTRAK  

 

 

Indah Tri Kusuma Wardani (NIM:112491). Skripsi.  “Studi Analisis 

Kompetensi Sosial Guru PAI di MTs Miftahul falah Jepat Lor Tayu Pati Tahun 

Pelajaran 2015/2016”. Kudus : fakultas tarbiyah jurusan PAI STAIN Kudus 

2015. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui kompetensi sosial guru 

PAI di MTs Miftahul Falah Jepat Lor Tayu Pati 2)  untuk mengetahui faktor 

pendukung dan penghambat kompetensi sosial guru PAI di MTs Miftahul falah 

Jepat Lor Tayu Pati.  

Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber 

data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode 

dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi. 

Karya ini membahas tentang 1)  kompetensi sosial guru PAI di MTs 

Miftahul Falah Jepat Lor Tayu Pati Tahun Pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari 

tiga aspek yaitu dapat berinteraksi antara guru pendidikan agama Islam dengan 

murid dan orang tua murid, pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra 

pendidikan, dan memahami dunia sekitarnya (lingkungan). Dengan demikian 

kompetensi sosial guru PAI di MTs Miftahul Falah Jepat Lor Tayu Pati 

merupakan sosok motivator bagi murid-muridnya yang tidak pernah lelah 

menyuruh mereka untuk selalu giat belajar, dimanapun dan dengan siapapun. Hal 

ini terbukti dengan kesanggupan menjadi tokoh masyarakat dan tokoh agama 

seperti menjadi pengurus RT, pengurus desa dan pengisi pengajian.  2) Faktor-

faktor yang mempengaruhi kompetensi sosial guru PAI di MTs Miftahul Falah 

Jepat Lor Tayu Pati dapat dikategorikan menjadi dua yaitu faktor yang 

mendukung dan yang menghambat. Adapun faktor pendukung diantaranya yaitu 

terjalinnya interakasi yang baik dari pihak madrasah dan masyarakat sekitar 

madrasah, kepercayaan kepala madrasah untuk membina ekstrakurikuler 

pengembangan diri sebagai pembina pramuka, dan kepercayaan masyarakat 

sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat Disamping itu terdapat faktor yang 

menghambat kompetensi sosial guru PAI di MTs Miftahul Falah Jepat Lor Tayu 

Pati diantaranya adalah keadaan murid yang berbeda, kurangnya komunikasi dan 

kurangnya kebersamaan. 
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