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ABSTRAK 
 

Mihrajuddin, 2022. Manajemen Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 
Meningkatkan Profesionalitas Guru pada MTs Bahrul Ulum Kabupaten 
Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh: Prof. Dr. H. Abd. Rahman 
Getteng dan Dr. H. Syahruddin Yasen, M.M. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
peran kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan 
profesionalitas guru pada MTs Bahrul Ulum  Kabupaten Gowa. Untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis profesionalitas guru di MTs Bahrul 
Ulum Kabupaten Gowa dengan menggunakan metode kualitatif, peran 
peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian ini, teknik 
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik 
analisis data melalui analisis deduktif, analisis komparatif, dan verifikasi 
data, pengecekan validitas temuan yaitu presistent observation 
(ketekunan pengamatan), uji tringgulasi, mengadakan pengecekan untuk 
membuktikan kebenaran data yang telah ditemukan peneliti. 

Hasil penelitian (1) Kepemimpinan Kepala Madrasah Sebagai 
Leader atau Pemimpin dalam Meningkatkan profesionalitas Guru 
menerapkan beberapa gaya kepemimpinan di antaranya gaya 
kepemimpinan kharismatik, gaya kepemimpinan demokratis, gaya 
kepemimpinan tranformasional, dan gaya partisipatif; (2) Kepala madrasah 
sebagai supervisor melaksanakan pertemuan individual untuk mengetahui 
tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam proses pembelajaran di 
kelas yang dilakukan oleh guru dan melaksanakan observasi kelas oleh 
kepala madrasah yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, akan 
tetapi untuk meningktakn profeionalitas guru; (3) Profesionalitas guru yaitu 
guru memiliki pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, guru 
mempersiapkam perancangan pembelajaran, guru menguasai materi 
pelajaran sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, guru 
melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, guru 
memanfaatkan teknologi pembelajaran, guru melaksanakan evaluasi hasil 
belajar, dan guru melaksanakan pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. guru memiliki 
kualifikasi akademik dan penghasilan tetap, guru memiliki kemampuan 
mengelola kelas dan peserta didik; (4) Tantangan yang dihadapi kepala 
madrasah upaya menganalisis profesionalitas guru adalah faktor personal, 
masih ada guru memiliki kesadaran yang rendah untuk mengutamakan 
mutu dalam mengembangkan diri, kurang termotivasinya guru untuk 
memiliki program terbaik pemberdayaan diri, tertanamnya rasa tidak 
berdaya dan tidak mampu untuk mengembangkan profesinya secara 
mandiri. 
 
Kata Kunci: Manajemen Kepemimpinan Kepala Madrasah dan  

Profesionalitas Guru 
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ABSTRACT 
 
Mihrajuddin, 2022. Leadership Management of Madrasah Heads in 
Improving Teacher Professionalism at MTs Bahrul Ulum, Gowa Regency, 
South Sulawesi Province. Supervised by: Prof. Dr. H. Abd. Rahman 
Getteng and Dr. H. Syahruddin Yasen, M.M. 
 
 

This study aims to describe and analyze the leadership role of 
madrasah principals in improving teacher professionalism at MTs Bahrul 
Ulum, Gowa Regency. To describe and analyze the professionalism of 
teachers at MTs Bahrul Ulum, Gowa Regency using qualitative methods, 
the role of the researcher as the main instrument in this study, data 
collection techniques, namely observation, interviews, and documentation, 
data analysis techniques through deductive analysis, comparative 
analysis, and data verification. , checking the validity of the findings, 
namely persistent observation, triangulation test, conducting checks to 
prove the truth of the data that has been found by the researcher. 

The results of the study (1) The Leadership Role of Madrasah 
Heads in Improving Teacher Professionalism at MTs Bahrul Ulum, Gowa 
Regency. First, the role of the principal as a leader or leader by applying 
several types of leadership including charismatic leadership types, 
democratic leadership types, transformational leadership types, and 
participatory types. Second, through the role of the head of the madrasa 
as a supervisor by holding individual meetings to find out about everything 
that happens in the learning process in the classroom carried out by the 
teacher and carrying out classroom observations by the head of the 
madrasa which is not done to find fault, but to improve the professionalism 
of the teacher; (2) The professionalism of teachers at MTs Bahrul Ulum, 
Gowa Regency, namely teachers have insightful understanding or 
educational foundations, teachers prepare learning designs, teachers 
master subject matter in accordance with the standard content of the 
education unit program, teachers carry out educational and dialogical 
learning, teachers use learning technology, teachers carry out evaluations 
of learning outcomes, and teachers carry out student development to 
actualize their various potentials. teachers have academic qualifications 
and steady income, teachers have the ability to manage classes and 
students. 
 
Keywords: Madrasah Principal Leadership Management and Teacher        

Professionalism 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kepemimpinan kepala madrasah dapat membentuk pendidikan 

yang tanggap dan mampu merespon perubahan yang terjadi dalam 

bidang pendidikan demi memberikan kepuasan pada stakeholder. 

Menurut Syafaruddin (2012) Kepemimpinan kepala madrasah sangat 

penting dalam mengejar profionalitas guru yang diharapkan pada setiap 

madrasah. Madrasah akan maju jika dipimpin oleh kepala madrasah yang 

visioner, memiliki keterampilan manajerial, serta integrasi kepribadian 

dalam melakukan perbaikan terhadap profionalitas guru. 

Menurut Wahyosumidjo, (2010) bahwa kepala madrasah sebagai 

pemimpin yang bertanggung jawab meningkatkan manajemen pendidikan 

di madrasah, karena tugas kepala madrasah adalah sebagai edukator, 

menejer, administrator, supervisior, leader, motivator, dan innovator. 

Kepala madrasah sebagai pejabat formal karena pengangkatannya 

melalui proses yang berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 

2007 Tentang Standar Kepala Madrasah, sebagai berikut: 

1. Berstatus sebagai guru SMA/MA 

2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan 

3. Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga 

yang ditetapkan pemerintah. 
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Kepemimpinan kepala madrasah akan menjadi faktor kunci dalam 

menciptakan  yang unggul. Peranan sentral kepala madrasah dalam 

organisasi sangat dibutuhkan, dalam peningkatan kualitas pendidikan. 

Maka dari itu, dimensi-dimensi kepemimpinan yang bersifat kompleks 

sangat penting dipahami dan dikaji secara terkoordinasi, sehingga 

kepemimpinan dapat dilaksanakan secara efektif.  

Kepemimpinan kepala madrasah sebagaimana yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Pendidikan Agama pada , yaitu kompetensi kepemimpinan 

meliputi: 

1. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan 

ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas  sebagai 

bagian dari proses pembelajaran agama; 

2. Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur  secara sistematis 

untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada 

komunitas ; 

3. Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan 

konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada 

komunitas ; serta 

4. Kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan 

pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas  dan 

menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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 Kepemimpinan kepala madrasah ke depan dengan perubahan 

masyarakat yang semakin cepat dan terbuka menuntut kemampuan yang 

lebih kreatif, inovatif, dan dinamis dalam memimpin madrasah karena 

pimpinan menurut Bass & Avolio yang dikutip oleh Nirmal Acharya dalam 

jurnal internasional, (2018) yang berjudul The Impact Of Transformational 

Leadership On Motivation And Performance Of The Followers 

mengemukakan The leader is the person who iscan encourage the power 

of motivation in himgroup member in an organization. (Pemimpin adalah 

orang yang dapat mendorong kekuatan motivasi dalam anggota grup 

dalam suatu organisasi). Oleh karena itu, untuk mendapatkan madrasah 

yang lebih baik, maka jabatan kepala madrasah sebagai sebuah amanah 

hendaknya diserahkan kepada ahlinya.  

Kepala madrasah adalah pimpinan tertinggi pada madrasah. Pola 

kepemimpinannya sangat berpengaruh terhadap kemajuan madrasah. 

Oleh karena itu, dalam pendidikan modern kepemimpinan kepala 

madrasah perlu mendapat perhatian secara serius. Sebagai pendidikan 

formal Madrasah Aliyah merupakan pendidikan tingkat dasar 

diselenggarakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan 

memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan 

lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan 

kemampuan lebih lanjut dan dunia kerja atau pendidikan yang tinggi.  

Melihat perkembangan yang semakin cepat madrasah harus 

senantiasa up to date dalam menyikapi perubahan-perubahan. Adaptasi 
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dan penyesuaian madrasah terhadap perubahan lingkungan fisik dan 

pendidikan perlu bimbingan dan pembinaan. Dalam hal ini peran kepala 

madrasah sebagai pemimpin dalam proses pengeloaan pendidikan 

menduduki peranan yang penting dalam upaya peningkatan profionalitas 

guru, sehingga sangat dibutuhkan manajemen kepemimpinan kepala 

madrasah. 

Manajemen kepemimpinan kepala madrasah merupakan proses 

perencaanaan secara matang untuk mencapai suatu tujuan maksimal 

yang diinginkan yakni kepemimpinan kepala madrasah yang mantap. Jadi 

secara  sederhana, istilah manajemen kepemimpinan kepala madrasah 

yang dimaksudkan adalah proses kegiatan yang berkenaan dengan 

fungsi-fungsi manajemen, khususnya mengenai planning, organizing, 

actuatin, dan controlling.  

Manajemen kepemimpinan kepala madrasah mencakup kegiatan 

untuk mencapai tujuan, dan dalam mencapai tujuan tersebut diadakanlah 

tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan-tindakan 

yang ditetapkan tersebut berupa pengetahuan tentang apa yang harus 

mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami 

bagaiamana mereka harus melakukan dan mengukur efektifitas dari 

usaha-usaha guru.  

Manajemen kepemimpinan kepala madrasah sangat berpengaruh 

terhadap kemajuan madrasah dan profionalitas guru. Oleh karena itu, 

dalam pendidikan modern manajemen kepemimpinan kepala madrasah 
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wajib dilaksanakan. Menurut Wahyudi (2009: 151) apabila manajemen 

kepemimpinan kepala madrasah kurang memadai akan berdampak pada 

profionalitas guru. 

 Hal tersebut menunjukkan pentingnya manajemen kepemimpinan 

kepala madrasah dalam mengarahkan, membimbing, dan menggerakkan 

untuk mewujudkan profionalitas guru pada madrasah. Tanpa adanya 

manajemen kepemimpinan kepala madrasah yang baik, maka tujuan 

madarsah sebagai lembaga pendidikan tidak akan tercapai begitu pula 

profionalitas guru tidak terwujud.  

 Lembaga formal, kepala madrasah, dan guru sering disalahkan bila 

guru tidak maksimal karena kepela madrasah dan guru dipandang 

sebagai orang yang cakap dan dipercaya oleh pemerintah untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya meningkatkan profionalitas guru pada 

madrasah. 

 Hasil evaluasi secara umum terhadap lulusan (out put) dari 

madrasah tersebut di atas digambarkan secara nasional, namun untuk 

meneliti secara spesifik tentang “Manajemen Kepemimpinan Kepala 

Madrasah dalam Meningkatkan Profisionalitas Guru PAI pada MTs Bahrul 

Ulum Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”, maka penulis 

melakukan observasi awal di lokasi penelitan. 

 Hasil penelitian awal pada  MTs Bahrul Ulum Kabupaten Gowa 

Provinsi Sulawesi Selatan tentang manajemen kepemimpinan kepala 

madrasah menunjukkan bahwa Indikator yang tidak kalah penting yaitu 
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kepercayaan publik di Kabupaten Gowa terhadap  MTs Bahrul Ulum  

mengalami peningkatan. Namun di sisi lain masih ada kepala madrasah 

belum sepenuhnya melaksanakan indikator kompetensi kepemimpinan 

kepala madrasah, di antaranya yang belum terlaksana dengan sempurna 

yaitu masih ada kepala madrasah belum memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan peningkatan 

manajemen madrasah, masih ada kepala madrasah belum 

menindaklanjuti hasil supervisi yang telah dilaksanakan oleh kepala 

madrasah.  

 Kondisi yang diuraikan di atas perlu disikapi dengan arif. Artinya, 

perlu segera dilakukan pengkajian dan dianalisis, mengapa dan faktor apa 

yang menjadi penyebab kondisi tersebut di atas sampai terjadi. Karena 

hakikatnya lembaga pendidikan harus mampu meningkatkan profionalitas 

guru, intelektualitas, kecakapan dan keterampilan, serta prestasi peserta 

didik. 

  MTs Bahrul Ulum  merupakan lembaga yang memerlukan 

pengelolaan terpadu baik oleh guru sebagai pelaksana kegiatan 

pembelajaran di kelas maupun oleh kepala madrasah sebagai pengedali 

kegiatan di madrasah. Koordinasi yang baik oleh kepala madrasah 

melahirkan profionalitas guru di  MTs Bahrul Ulum  .   

Uraian di atas memberikan motivasi kepada penulis untuk mengkaji 

dan menganalisis sebagai penelitian tesis secara mendalam tentang 

manajemen kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan 
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profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pada MTs Bahrul Ulum 

Kabupaten Gowa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok 

masalah penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana manajemen 

kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalitas guru 

Pendidikan Agama Islam pada MTs Bahrul Ulum Kabupaten Gowa. Agar 

pembahasan lebih mendalam, penulis merumuskan beberapa sub 

masalah yang menjadi pusat kajian dalam penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepala madrasah sebagai leader dalam meningkatkan 

profesionalitas guru MTs Bahrul Ulum  Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana kepala madrasah sebagai supervisor dalam melakukan 

pertemuan individual dan observasi kelas di MTs Bahrul Ulum 

Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana profesionalitas guru MTs Bahrul Ulum Kabupaten 

Gowa? 

4. Bagaimana tantangan yang dihadapi kepala madrasah upaya 

menganalisis profesionalitas guru di MTs Bahrul Ulum Kabupaten 

Gowa. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengkaji kepala madrasah sebagai leader dalam 

meningkatkan profesionalitas guru MTs Bahrul Ulum Kabupaten 
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Gowa. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kepala madrasah sebagai 

supervisor dalam melakukan pertemuan individual dan observasi 

kelas di MTs Bahrul Ulum Kabupaten Gowa 

3. Untuk mengkaji dan menganalisis profesionalitas guru di MTs Bahrul 

Ulum Kabupaten Gowa. 

4. Untuk mengkaji dan menganalisis tantangan yang dihadapi kepala 

madrasah upaya menganalisis profesionalitas guru di MTs Bahrul 

Ulum Kabupaten Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai suatu karya ilmiah, tesis ini dapat menambah khasanah 

intelektual, dan sebagai tambahan inspirasi dan tambahan wawasan bagi 

peneliti yang mengambil topik yang sama di masa yang akan datang, dan 

sebagai sumbangsi pengetahuan bahwa manajemen kepemimpinan 

kepala madrasah dalam peningkatan profisionalitas pendidikan. 

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan, renungan, dan 

masukan kepada pihak stakeholder pendidikan agar dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi kepala madrasah dan guru dalam menjalankan 

tugasnya, untuk meningkatkan profesionalitas guru Pendidikan Agama 

Islam dan pembelajaran khususnya yang berhubungan dengan 

manajemen kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan 

profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pada MTs Bahrul Ulum 

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian  

 Penelusuran penulis terhadap kajian tentang Manajemen 

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profisionalitas 

Guru PAI pada MTs Bahrul Ulum Kabaupaten Gowa  Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Hasil-hasil penelitian ini dapat memberikan landasan teoritis 

kepada penelitian ini. Meskipun demikian, penelitian tersebut tidak 

memiliki kesamaan dengan kajian ini, baik dari segi objek kajian, maupun 

dari segi metodologi, pendekatan dan teknis analisisnya. Hasil penelitian 

yang dianggap relevan dengan penelitian ini sebagai berikut: 

Tesis Hairul Anwar, dengan judul Kemampuan Kepala Madrasah 

dalam Mengelola Sumber Daya Pendidikan dan Kinerja Guru terhadap 

Kualitas Pembelajaran al-Qur'an dan Hadis tahun 2015. Hasil penelitiam 

menyimpulkan kemampuan kepala madrasah dalam mengelola sumber 

daya pendidikan memberikan sumbangan yang berarti terhadap 

pencapaian peningkatan proses pembelajaran dan profionalitas guru. 

Proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas sebagai inti penghasil 

jumlah dan mutu lulusan merupakan akumulasi dari jumlah dan kualifikasi 

masukan faktor-faktor penentunya. Kunci keberhasilan prestasi belajar al-

Quran dan hadis peserta didik banyak bergantung kepada kinerja guru al-
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Quran dan hadis juga dukungan kemampuan manajerial kepala 

madrasah. 

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian tesis ini, karena 

penelitian  Hairul Anwar, mendeskripsikan dan menganalisis tentang 

aspek pengelolaan sumber daya pendidikan dan kinerja guru terhadap 

kualitas pembelajaran al-qur'an dan hadis. Sedangkaan penelitian tesis ini 

adalah menguraikan secara mendalam tentang Manajemen 

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profisionalitas 

Guru PAI pada MTs Bahrul Ulum Kabaupaten Gowa  Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Tesis Sirajuddin yang berjudul Analisis Pengaruh Karakteristik 

Pribadi, Kompetensi Individu, Sikap dan Kemampuan Komunikasi 

Pimpinan terhadap Tenaga Kependidikan di Kabupaten Sidrap tahun 

2016. Dalam hasil penelitiannya bahwa berfokus pada sebuah asumsi 

bahwa perilaku kepemimpinan yang ditampilkan (to be performed) oleh 

pimpinan dalam menggerakkan bawahannya menuju pencapaian tujuan 

organisasi tidak selalu berdampak positif, karena ada tenaga 

kependidikan yang justru merasa dirugikan. Oleh karena itu, penelitiannya 

diarahkan pada pengaruh yang ditimbulkan oleh perilaku kepemimpinan 

terhadap kinerja tenaga kependidikan. Penelitian Sirajuddin menganalisi 

pengaruh karakteristik pribadi, kompetensi individu, sikap dan kemampuan 

komunikasi pimpinan terhadap tenaga kependidikan. Sedangkan 

penelitian tesis ini menguraikan secara mendalam tentang Manajemen 

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profisionalitas 
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Guru PAI pada MTs Bahrul Ulum Kabaupaten Gowa  Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Tesis Zulqodri yang berjudul Efektivitas Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Kinerja Guru SMP Negeri Di Kabupaten Bulukumba tahun 2016. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan 

motivasi kerja memiliki hubungan efektivitas dengan kinerja guru SMPN di 

Kab. Bulukumba. 

Penelitian Zulqodri mendeskripsikan dan menganalisis tentang 

efektivitas kepemimpinan kepala sekolah kinerja guru SMP Negeri. 

Sedangkaan penelitian tesis ini menguraikan secara mendalam tentang 

Manajemen Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan 

Profisionalitas Guru PAI pada MTs Bahrul Ulum Kabaupaten Gowa  

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Sepanjang pengamatan penulis terhadap beberapa tulisan dan 

karya ilmiah yang menjadi kajian pustaka yang membahas tentang 

efektivitas kepemimpinan kepala sekolah kinerja guru SMP Negeri. 

Sedangkan penelitian tesis ini menguraikan secara mendalam tentang 

Manajemen Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam meningkatkan 

profionalitas guru belum ada yang sama dengan judul penelitian tesis ini. 

Penelitian disertai ini memposisikan pada kajian dan analisis penelitian 

tesis ini menguraikan secara mendalam tentang Manajemen 

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profisionalitas 
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Guru PAI pada MTs Bahrul Ulum Kabaupaten Gowa  Provinsi Sulawesi 

Selatan 

B. Tinjauan Teori dan Konsep 

1. Pengertian Manajemen pendidikan 

Manajemen menurut Bahar (2012: 9) menyatakan: “Manajemen 

sebagai ilmu dan seni untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan 

kegiatan beberapa orang, artinya tujuan dapat dicapai bila dilakukan oleh 

beberapa orang yang bekerjasama”. Schein dalam Serdamayanti Bahar 

(2012: 11) memberi definisi: “Manajemen sebagai profesi. Menurutnya 

manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara 

profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan 

berdsarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status 

mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para 

profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat”. 

Manajemen menurut Rahman (2013: 4) sebagai berikut: 

a) Ketatalaksanaan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai sasaran tertentu. 

b) Kemampuan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian 

tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. 

c) Segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan 

Menggerakkan fasilitas dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai 

tujuan tertentu. 



13 

 

 
 

Gulick dalam Rahman ((2013: 9) mendefinisikan manajemen 

sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara 

sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja 

bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih 

bermanfaat bagi kemanusiaan.  

Pendapat, pemahaman dan pemaknaan pakar manajemen di 

atas bisa berbeda karena pemikiran mereka dipengaruhi oleh 

beberapa hal; latar belakang profesi dan pendidikannya yang 

berbeda-beda. Namun pada intinya dapat dianalisis bahwa 

manajemen adalah pengelolaan, pengaturan dan pemanfaatan 

sumber daya yang dilakukan oleh sebuah lembaga melalui proses 

perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan tertentu.  

Manajemen mengandung perhatian pada kenyataan bahwa 

para manajer mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara 

mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan apa saja yang pelu 

dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu 

oleh dirinya sendiri. Manajemen sebagai suatu proses dalam 

pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi, 

karena manajemen dilaksanakan untuk mencapai sesuatu melalui 

kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk 

mencapai tujuan yang sama. Manajemen sebagai kolektivitas 

beberapa orang yang melakukan aktivitas manajemen yang dalam 

suatu badan tertentu disebut manajemen 
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Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang 

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang 

kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. Hal 

tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, 

menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana 

mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-

usaha yang telah dilakukan.  

2. Fungsi-fungsi Manajemen 

Pada dasarnya fungsi manajemen sama dengan fungsi 

manajemen pada umumnya, di mana pengelolaannya terfokus pada 

kegiatan pengembangan profesional guru. Pelaksanaan fungsi 

manajemen menurut G.R. Terry, (2003:5) pada umumnya fungsi 

manajemen tersebut terdiri dari perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), menggerakkan (actuating), dan 

pengawasan (controlling) atau disingkat POAC. 

1) Perencanaan (Planning) 

Salah satu bagian terpenting dalam proses manajemen yaitu 

perencanaan. Dimana sebagai titik tolak awal kegiatan manajemen 

akan dilakukan. Karena pentingnya bagian ini, maka perencanaan 

tidak bisa dianggap remeh, karena akan menentukan arah organisasi.  

Menurut Terry (2003; 164) perencanaan adalah tindakan 

memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta menyusun dan 

menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang 
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dalam bentuk visualisasi dan formulasi dari kegiatan-kegiatan terarah 

yang diyakini perlu untuk mencapai hasil yang dikehendaki. 

Dalam proses perencanaan diperlukan kemampuan untuk 

mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan 

suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Menurut 

Ernie Tisnawati Sule (2005; 58) proses perencanaan yang berisi 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Menentukan tujuan perencanaan;  

b. Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan; 

c. Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;  

d. Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan 

e. Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi 

hasilnya.  

Perencanaan yang baik melahirkan tindakan dalam memilih 

dan menghubungkan fakta-fakta serta menyusun dan menggunakan 

asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam bentuk 

visualisasi dan formulasi dari kegiatan-kegiatan terarah yang diyakini 

perlu untuk mencapai hasil yang dikehendaki.  

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud perencanaan 

dalam manajemen meliputi segala aktivitas peramalan mengenai hal 

ihwal yang harus dilakanakan dana cara-cara pelaksanaannya dalam 

bidang pengembangan profesional guru.   

2) Pengorganisasian (Organizing) 
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Menurut Terry (2003:5) Organizing berasal dari kata organon 

dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan 

kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan 

setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian adalah 

menentukan, mengelompokkan, dan pengaturan berbagai kegiatan 

yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan, penugasan orang-orang 

dalam kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik 

yang sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang 

dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut. 

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur 

semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga 

pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.b 

Pengorganisasian merupakan rangkaian perbuatan menyusun suatu 

kerangkan organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap 

kegiatan dalam usaha kerja sama mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.  

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen 

yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang 

dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat 

selesai dengan sukses. Tujuannya adalah untuk membimbing 

manusia-manusia bekerja sama secara efisien.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa proses 

pengorganisasian meliputi ketentuan dan kegiatan-kegiatan yang 



17 

 

 
 

spesifik yang perlu untuk menyelesaikan semua tujuan organisasi, 

pengelompokan kegiatan tersebut berkaitan dengan susunan yang 

logis dan tugas dari kelompok kegiatan ini bagi suatu jabatan atau 

orang yang bertanggung jawab. 

3) Menggerakkan (Actuating)  

Secara umum hal terpenting perlu diperhatikan dalam kegiatan 

actuating menurut Terry (2003: 34) di antaranya: 

a. Melakukan kegiatan partisivasi dengan senang hati terhadap 

semua keputusan, tindakan atau perbuatan 

b. Mengarahkan dan menantang orang lain agar bekerja sebaik- 

baiknya 

c. Memotivasi anggota 

d. Berkomunikasi secara efektif 

e. Meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara 

penuh 

f. Memberikan imbalan penghargaan terhadap pekerja  yang 

melakukan pekerjaan dengan baik 

g. Mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan 

pekerjaannya. 

Dalam tindakan untuk menggerakkan manusia atau anggota 

organisasi oleh Panglaykin disebut dengan leadership 

(kepemimpinan), perintah, instruksi, communication (komunikasi), dan 

conseling (nasihat). Diusahakan agar para anggota bekerjasama 
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secara lebih efisien, untuk menyukai pekerjaan mereka, 

mengembangkan skill serta kemampuan mereka dan menjadi anggota 

perusahaan yang baik, merupakan tantangan pokok bagi manajemen 

organisasi. Inti dari actuating adalah menggerakkan anggota-anggota 

kelompok hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai 

tujuan yang telah direncanakan bersama.  

4) Pengawasan (Controlling) 

Nilai pengawasan sesuai dengan ajaran agama Islam yang 

terdapat beberapa motivasi dalam kegiatan kepengawasan, sesuai 

dengan firman Allah swt. QS. al-Fajr (89): 14. 

ۡرَصبِد   ًِ ٌَّ َربََّك نَبِٲۡن   ١ٔإِ

Terjemahnya: Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. 

Pengawasan merupakan segenap bantuan yang ditujukan 

kepada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran  

memahami lingkungan pendidikan yang lebih luas maka 

pengawasan meliputi semua fungsi dan masalah yang ada sangkut 

pautnya dengan peningkatan profesional guru atau prestasi yang 

disupervisi.  

Menurut Terry (2003: 396) pengawasan berarti mengevaluasi 

prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan 

korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. 

Controlling atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk 

menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting 

dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.   
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Pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap 

pelaksanaan seluruh kegiatan manajemen untuk menjamin agar 

supaya semua pekerjaan guru yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  

Pada umunya kegiatan controllig menurut Salindeho (1989: 

54) sebagai berikut: 

a. Berupaya memperbaiki pengarahan sesuai dengan petunjuk 

pengawasan. 

b. Membandingkan hasil- hasil pekerjaan dengan rencana secara 

keseluruhan. 

c. Menilai hasil pekerjaan dengan standard hasil kerja. 

d. Membuat media pelaksanaan secara tepat. 

e. Memberitahukan media pengukur pekerjaan. 

f. Memindahkan data  secara terperinci agar dapat terlihat 

perbandingan dan penyimpangan-penyimpangannya. 

g. Membuat saran tindakan-tindakan perbaikan jika dirasa oleh 

anggota. 

h. Memberitahu anggota-anggota yang bertanggung jawab 

terhadap pemberian penjelasan. 

i. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil 

pengawasan. 

Adapun kegiatan pengawasan adalah kegiatan memastikan 

atau melihat pekerjaan bahwa sasaran dan hal yang telah 
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direncanakan berjalan sesuai dengan harapan atau target. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah dalam QS. Attaubah/9: 105. 

 ٰٗ ٌَ إِنَ َستَُردُّٔ َٔ  ٌََۖ ۡؤِيُُٕ ًُ ٱۡن َٔ َرُسٕنُُّۥ  َٔ هَُكۡى  ًَ ُ َع هُٕاْ فََسََٛرٖ ٱَّللَّ ًَ قُِم ٱۡع َٔ

 ٌَ هُٕ ًَ ب ُكُتُۡى تَۡع ًَ ذَةِ فََُُٛبِّئُُكى بِ َٰٓ ٱنشَّ َٔ ِب  ۡٛ ِهِى ٱۡنغَ   ١َٓٔعٰ

Terjemahnya: 

“Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 
serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu dan 
kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang 
gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 
yang kamu telah kerjakan”. 

Pada intinya pengawasan dalam arti manajemen yang 

diformalkan tidak akan terdapat tanpa adanya perencanaan, 

pengorganisasian, dan menggerakkan sebelumnya. Pengawasan 

tidak dapat dapat terjadi dalam sebuah vakum. Ia berkaitan dengan 

dan merupakan bagian dari pada output ketiga macam fungsi 

fundamental manajemen lainnya (perencanaan, pengorganisasian, 

dan menggerakkan). 

3. Pengertian Kepemimpinan 

Pemimpin memiliki peranan yang dominan dalam sebuah 

organisasi. Peranan yang dominan tersebut dapat mempengaruhi 

moral kepuasan kerja keamanan, kualitas kehidupan kerja dan 

terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Sebagaimana dikatakan 

Hani Handoko, (2015) bahwa pemimpin juga memainkan peranan 
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kritis dalam membantu kelompok organisasi, atau masyarakat 

untuk mencapai tujuan mereka. 

Menurut Muhammad Ali Bakri, (2019). Kepemimpinan 

memiliki peran yang sangat penting mengingat fungsi dari 

pemimpin sangat menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Pada 

dasarnya setiap organisasi atau lembaga pendidikan memerlukan 

seorang figur (pemimpin) yang akan membimbing dan 

mengarahkan pelaksanaan pendidikan di lembaga itu. Pemimpin 

yang baik tentu harus memiliki jiwa kepemimpinan dan 

pengetahuan tentang cara memimpin. Setiap pemimpin harus 

selalu memegang kepercayaan yang dipimpinnya karena 

kepemimpinan berdiri atas dasar kepercayaan. Saat kepercayaan 

rapuh, maka pemimpinnya akan segera runtuh. Sama halnya 

dengan sebuah kepemimpinan dalam pendidikan yang berdiri atas 

dasar kepercayaan. Maka dari itu, hal yang paling mendasar dan 

terpenting ketika menjadi seorang pemimpin adalah menanamkan 

rasa percaya kepada anggota atau bawahannya. Untuk menjadi 

seorang pemimpin dalam dunia pendidikan harus memiliki 

karakteristik atau gaya memimpin yang baik demi terciptanya tujuan 

organisasi itu. 

Menurut AS. Hornby,( 2014), bahwa kepemimpinan dalam 

bahasa inggris tersebut Leadership berarti  “Being A Leader Power 
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Of Leading  atau The Qualities Of Leader”. Secara bahasa, makna 

kepemimpinan itu adalah kekuatan atau kualitas seseorang 

pemimpin dalam mengarahkan apa yang dipimpinnya untuk 

mencapai tujuan.  Kepemimpinan adalah bagian penting 

manjemen, tetapi tidak sama dengan manajemen. Kepemimpinan 

merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan 

sasaran.  Kepemimpinan atau leadership dalam pengertian umum 

menunjukkan suatu proses kegiatan dalam hal memimpin, 

membimbing, mengontrol perilaku, perasaan serta tingkah laku 

terhadap orang lain yang ada dibawah pengawasannya. 

Pemimpin menurut Anoraga, (2012) adalah seorang yang 

mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain, yang di dalam 

pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi memerlukan 

bantuan orang lain.  

Menurut Kartono, (2017) bahwa pemimpin adalah pribadi 

yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa 

pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang 

dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada 

pencapaian sasaran-sasaran tertentu.  

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan untuk memimpin yaitu 
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kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain 

untuk melakukan tidakan guna mencapai suatu tujuan tertentu.  

Seorang pemimpin adalah mereka yang memimpin dengan 

mengerjakan pekerjaan mereka setiap hari. Pemimpin terlahir tidak 

hanya dalam hirarki managerial, tetapi juga dapat   terlahir dalam 

kelompok kerja non formal.  

Sementara itu, untuk memahami makna kepemimpinan, 

maka berikut diutarakan beberapa pengertian:  

a. Menurut Wahjo Sumidjo, (2010) bahwa kepemimpinan adalah 

sebuah proses yang melibatkan seseorang untuk  

mempengaruhi orang lain dengan memberi kekuatan motivasi, 

sehingga orang  tersebut dengan penuh semangat berupaya 

menuju sasaran. Kepemimpinan adalah pembentukan awal 

serta pemiliharaan struktur dalam harapan dan interaksi. 

Kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi 

sedikit, pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap 

pengarahan-pengarahan rutin organisasi. 

b. Menurut Rohmat, (2010) bahwa kepemimpinan sebagai 

aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan 

mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah perilaku 

dari seseorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu 

kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama (shared 

goal). Kepemimpinan adalah pengaruh antarpribadi yang 



24 

 

 
 

dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui 

proses komunikasi ke arah pencapaian tujuan satu atau 

beberapa tujuan tertentu. 

c. Menurut Husaini Usman, (2010) bahwa kepemimpinan adalah 

proses memengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang 

diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Kepemimpinan adalah 

sebuah proses memberikan arti (pengarahan yang berarti) 

terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesedian 

untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai 

sasaran. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diasumsikan 

bahwa kepemimpinan adalah keseluruhan proses mempengaruhi, 

mendorong, mengajak, menggerakkan, dan menuntun orang lain 

dalam proses bekerja agar berpikir, bersikap dan bertindak sesuai 

aturan yang berlaku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Hakikat kepemimpinan adalah kegiatan seseorang menggerakkan 

orang lain, agar orang lain itu berkenan melaksanakan tugas-

tugasnya. 

Kepala madrasah adalah pimpinan tertinggi di madrasah. 

Gaya  kepemimpinannya akan sangat berpengaruh terhadap 

kemajuan madrasah. Oleh karena itu, dalam pendidikan modern 

kepemimpinan kepala madrasah perlu mendapat perhatian secara 

serius. Olehnya itu kepala madrasah harus memiliki kompetensi 
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kepemimpinan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Agama RI. No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

Pendidikan Agama Pada Sekolah, yaitu kompetensi kepemimpinan 

meliputi: 

a. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan 

pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada 

komunitas sekolah sebagai bagian dari proses 

pembelajaran agama; 

b. Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah 

secara sistematis untuk mendukung pembudayaan 

pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah; 

c. Kemampuan menjadi innovator, motivator, fasilitator, 

pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan 

ajaran agama pada komunitas sekolah; serta 

d. Kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan 

pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas 

sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar 

pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Kepemimpinan tersebut berkaitan dengan kemampuan 

kepala madrasah untuk meningkatkan kesempatan dalam rangka 

mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam 

situasi yang kondusif. Prilaku kepala madrasah harus dapat 
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mendorong kinerja para guru dengan menunjukan rasa bersahabat, 

dekat dan penuh pertimbangan baik sebagai individu maupun 

kelompok. 

Menurut Sudarwan Danim, (2017) bahwa kepala madrasah 

pada esensinya laksana sebuah "lokomotif" yang akan membawa 

"gerbong-gerbong" organisasi madrasahnya. Modernitas organisasi 

madrasah, membangkitkan kesadaran akan esensi dan eksistensi 

kepemimpinan kepala madrasah. 

Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan 

kepala sekola. Dalam panduan manajemen menurut Syafaruddin, 

(2015) dikemukakan yang mempengaruhi keberhasilan 

kepemimpinan kepala madrasah yaitu: 

a. Kepribadian yang kuat, yaitu pribadi yang percaya diri, 

berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan 

sosial. 

b. Memahami tujuan pendidikan dengan baik, karena dengan 

pemahaman yang baik kepala madrasah dapat menjelaskan 

kepada para guru, staf, peserta didik, dan pihak terkait 

tentang strategi pencapaian tujuan madrasah. 

c. Memiliki pengetahuan yang luas. Kepala madrasah harus 

memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya, 

maupun bidang lain yang terkait. 

d. Memiliki keterampilan profesional, yaitu keterampilan yang 

terkait dengan tugasnya sebagai kepala madrasah, yaitu; 
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keterampilan teknis (menyususn jadwal, memimpin rapat, 

supervisi), keterampilan hubungan kemanusiaan 

(memotivasi guru untuk berprestasi), keterampilan 

konseptual (mengembangkan konsep pengembangan 

madrasah, mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta 

mengantisipasi masalah yang akan timbul). 

Menurut E. Mulyasa, (2017) bahwa kepala madrasah harus 

memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas 

kepemimpinannya dengan baik, yang diwujudkan dalam 

kemampuan menyusun program madrasah, organisasi personalia, 

memberdayakan tenaga kependidikan, dan mendayagunakan 

sumber daya madrasah secara optimal. Dengan begitu maka 

kepala madrasah sebagai pemimpin harus memiliki keahlian, 

kemahiran dan keterampilan dalam melaksanakan profesinya. 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Allah swt. menjelaskan 

dalam QS al-Zumar/39: 39.  

ِو  قُمۡ   ٕۡ قَ هُٕاْ َٰٚ ًَ ٌَ  ٱۡع ٕ ًُ َف تَۡعهَ ٕۡ َۖ فََس م  ًِ ٰٗ َيَكبََتُِكۡى إَِِّٙ َعٰ   ٩٣َعهَ

Terjemahnya: 

“Katakanlah (Muhammad), wahai kaumku! Berbuatlah menurut 

kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan 

mengetahui”. 

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa setiap pekerjaan harus 

dipegang oleh orang yang ahli atau profesional di bidangnya. Pekerjaan 
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yang dipegang oleh orang yang ahli di bidangnya tentu akan 

memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Demikian halnya 

dengan kepala madrasah sebagai pemimpin harus professional dalam 

melaksanakan tugas sebagai kepala madrasah, sebagaimana hadis 

Rasulullah saw dalam Kitab Shahih Bukhari, (2007) 

 ٍُ ََلُل ْب ِْ ٌَ َحذَّثََُب  ب ًَ ْٛ ٍُ ُسهَ ُْٛح ْب ٌٍ َحذَّثََُب فُهَ ٍُ ِسَُب ذُ ْب ًَّ َحذَّثََُب ُيَح

ُُّْ قَبَل  ُ َع َٙ َّللاَّ َْٚرةَ َرِض َُْر ٍْ أَبِٙ  ٍِ ََٚسبٍر َع ٍْ َعَطبِء ْب ٍ َع ّٙ َعِه

َسهََّى إِرَا ُضِّٛ  َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهَّٗ َّللاَّ َْتَِظْر قَبَل َرُسُٕل َّللاَّ عَْت اْْلََيبََتُ فَب

ِ قَبَل إِرَا أُْسُِذَ اْْلَْيُر إِنَٗ  ب َٚب َرُسَٕل َّللاَّ َٓ َْٛف إَِضبَعتُ انسَّبَعتَ قَبَل َك

َْتَِظْر انسَّبَعتَ  ِّ فَب ِه ْْ ِْٛر أَ   )رٔاِ انبخبر٘(  َغ
Artinya:  

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah 
menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan 
kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin Yasar dari Abu Hurairah 
Radhiyyallahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja 
kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana 
maksud amanat disia-siakan? “Nabi menjawab; Jika urusan 
diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu” 
(H.R Bukhori. No, 6015). 

Menurut Ibnu Hajar al- „Asqalani (t.th.), bahwa kata  أُْسنَِد اْْلَْمُر (jika 

diserahkan atau disandarkan) sesuatu kepada yang bukan ahlinya 

adalah akibat kebodohan yang telah mendominasi dan dicabutnya ilmu. 

Hal itu merupakan tanda-tanda dekatnya kiamat. Seseorang yang 

menduduki suatu jabatan tertentu, harus mempunyai ilmu atau keahlian 

(profeional) yang sesuai dengan kebutuhan jabatan tersebut. 

Memimpin suatu lembaga merupakan amanah yang harus 

dipertanggunjawabkan. Karena kepemimpinan kepala madrasah 

merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong madrasah untuk 
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dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran madrasah melalui 

program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. 

Menurut Fasli Jalal, dan Dedi Supriyadi, (2011) bahwa tinggi rendahnya 

profionalitas guru di Madrasah sangat dipengaruhi oleh variabel 

manajerial yang dalam hal ini kemampuan manajerial kepala 

madrasah. Kelemahan dalam segi manajemen pendidikan salah satu 

penyebab utama guru kurang profional dalam mengajar. Intinya kepala 

madrasah sebagai orang nomor satu yang dapat menentukan berhasil 

atau tidaknya tujuan pendidikan. 

Kepemimpinan kepala madrasah yang efektif dapat dianalisis 

berdasarkan kriteria yang disebutkan dalam Pedoman Manajemen 

Berbasis Madrasah Depag RI,  (2005), sebagai berikut: 

a. Mampu memberdayakan guru dan tenaga kependidikan untuk 

mewujudkan proses pembelajaran yang baik, lancar, dan 

produktif. 

b. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan secara tepat waktu 

dan tepat sasaran. 

c. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 

sehngga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka 

mewujudkan tujuan madrasah dan pendidikan. 

d. Mampu menerapkan prinsif kepemimpinan yang sesuai dengan 

tingkat kedewasaan guru dan tenaga kependidikan lain di 

madrasah. 



30 

 

 
 

e. Bekerja secara kolaboratif dengan tim manajemen; dan 

f. Berhasil mewujudkan tujuan madrasah secara produktif sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Seorang kepala madrasah yang efektif harus mempunyai hukum 

dasar kepemimpinan yang baik dalam Pedoman Manajemen Berbasis 

Madrasah Depag RI,  (2005) dijelaskan sebagai berikut: 

a. Visi yang utuh 

b. Keteladanan 

c. Tanggung jawab 

d. Pelayanan terbaik 

e. Mengembangkan orang 

f. Motivatif 

g. Membina rasa persatuan dan kesatuan  

h. Pokus pada peserta didik 

i. Manajemen yang mengutamakan praktek 

j. Gaya kepemimpinan 

k. Pemanfaatan kekuasaan keahlian 

l. Inovatif. 

Kepala madrasah yang baik bersikap konstruktif terhadap situasi 

yang sedang  berjalan, suasana yang menjengkelkan maupun yang 

menyenangkan, hal ini dapat terwujud apabila kepala madrasah 

mempunyai dasar kepemimpinan yang baik. 
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Karakteristik kepala madrasah yang memiliki visi yang utuh 

dapat diidentifikasikan sesuai penjelasan dalam Pedoman Manajemen 

Berbasis Madrasah Depag RI,  (2005) sebagai berikut: 

a. Berniat ibadah dalam melaksanakan tugasnya 

b. Beragama dan taat akan ajaran agama yang dianutnya 

c. Berniat baik sebagai kepala madrasah 

d. Berlaku adil dalam memecahkan masalah 

e. Berkeyakinan bahwa bekerja di lingkungan madrasah 

merupakan dan panggilan jiwa 

f. Bersikap tawadhu (rendah hati) 

g. Berhasrat untuk memajukan madrasah 

h. Tidak terlalu berambisi terhadap imbalan materi dari hasil 

pekerjaannya 

i. Bertanggungjawab terhadap segala ucapan dan perbuatannya. 

Krisis yang melanda masyarakat pendidikan akhir-akhir ini tiada 

lain, karena banyaknya kepala madrasah yang dalam menjalankan 

tugasnya tidak memiliki karakter di atas, bekerja terlalu 

memperhitungkan materi. Keberhasilan pendidikan dalam membina 

umat dan berusaha membangkitkannya erat kaitannya dengan tugas 

kepemimpinan pendidikan yang benar. 

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kepemimpinan 

kepala madrasah atau madrasah  dapat diartikan sebagai cara atau 

usaha kepala madrasah dalam mempengaruhi, mendorong, 
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membimbing, mengarahkan, dan menggerakan guru atau tenaga guru, 

staf, siswa, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja/berperan serta 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepemimpinan pendidikan membutuhkan persefektif sebagai 

mana dijelaskan dalam Rohiat,  (2016): 

a. Visi dan simbol 

b. Management by walking about yang merupakan gaya 

kepemimpinan bagi setiap instansi 

c. For the kids (untuk anak-anak) 

d. Autonomi, pengalaman, dan dukungan terhadap kegagalan 

e. Menciptakan rasa kekeluargaan 

f. Rasa sebagai keseluruhan, ritme, keinginan kuat, intensitas, dan 

antusiasme. 

 Sebagai pemimpin madrasah, kepala harus sadar bahwa 

keberhasilannya tergantung pada orang lain, seperti guru dan tenaga 

kependidikan. Karena itu karakteristik pribadi kepala madrasah 

memainkan peran penting, dan merupakan bagian dalam keberhasilan 

dan kegagalannya. Kepala madrasah sebagai seorang pemimpin harus 

dapat menghadapi berbagai masalah dan kompleks serta 

menanganinya dengan tepat, serta hrus terbuka untuk menerima saran, 

kritik dan mereaksinya secara ilmiah, dan menerima ide pembaharuan 

dari pihak manapun. 
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Daryanto, (2017) mengemukakan persyaratan khusus seorang 

kepala madrasah sebagai berikut: 

a. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. 

b. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di 

madrasah yang sejenis dengan madrasah yang dipimpinnya. 

c. Mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-

sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan. 

d. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama 

mengenai bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang 

diperlukan bagi madrasah yang dipimpinnya. 

e. Mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan 

pengembangan madrasahnya. 

Dalam madrasah, secara umum dapat dikatakan bahwa setiap 

kepala madrasah hendaknya memiliki pengertian dan pengetahuan 

yang luas tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran 

modern di madrasah, sifat-sifat pribadi yang dapat menjamin 

pelaksanaan kegiatan pimpinan pendidikan yang baik dan kecakapan-

kecakapan tertentu yang berhubungan dengan bidang-bidang tugas 

jabatannya. 

4. Gaya Kepemimpinan 

Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang 

berbeda dalam memimpin para pengikutnya. Perilaku para pemimpin 
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ini secara singkat disebut sebagai gaya kepemimpinan (leadership 

style). 

Gaya kepemimpinan yang dimaksud adalah teori 

kepemimpinan dari pendekatan perilaku pemimpin. Dari satu segi 

pendekatan ini masih difokuskan lagi pada gaya kepemimpinan 

(leadership style), sebab gaya kepemimpinan bagian dari pendekatan 

perilaku pemimpin yang memusatkan perhatian pada proses dinamika 

kepemimpinan dalam usaha mempengaruhi aktivitas individu untuk 

mencapai suatu tujuan dalam suatu situasi tertentu. 

  Adapu gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang 

pemimpin, dipaparkan beberapa gaya kepemimpinan sebagai berikut:  

a. Gaya Kharismatik 

Menurut Veithzal Rivai, Sylviana Murni, (2016) bahwa 

pemimpin yang tergolong gaya kharismatik pada umumnya memiliki 

kewibawaan yang sangat besar terhadap pengikutnya. Kewibawaan 

memancar dari pribadinya, yang dibawanya sejak lahir. Dengan 

demikian, pemimpin yang karismatik itu biasanya memiliki kekuatan 

gaib (supranatural power). Dari penampilannya memancar kewibawaan 

yang menyebabkan pengikutnya merasa tertarik dan kagum serta 

patuh. Dalam Islam, gaya kepemimpinan karismatik (spritual 

Leadership) diartikan sebagai kepemimpinan yang sangat menjaga 

nilai-nilai etis, nilai moral yang luhur serta menjaga nilai-nilai spiritual 

yang ada dibalik posisinya sebagai pemimpin.  
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Menurut Mas‟ud Said, (2017) bahwa pemimpin macam ini 

melakukan aktifitasnya benar-benar hanya memuaskan hati 

pengikutnya  melalui pemberdayaan, memulihkan, menguntungkan dan 

juga tidak hanya mampu memberikan keuntungan  financial saja, akan 

tetapi hati, jiwa, mereka juga dihibur sehingga termotivasi dengan 

pekerjaan yang efektif, efisien dan produktif dan akhirnya berdampak 

terhdap pengembangan organisasi.   

b. Gaya Paternalistis 

Menurut Veithzal Rivai, Sylviana Murni, (2016) bahwa seorang 

pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin gaya paternalistis adalah 

pemimpin yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: memandang dan 

menganggap bawahan sebagai anak-anak (belum dewasa), bersikap 

terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan 

untuk mengambil keputusan, jarang memberikan kesempatan kepada 

bawahan mengembangkan kreasi dan vitalitasnya, jarang memberikan 

kesempatan untuk berinisiatif, dan bersifat mahatahu.  

Gaya kepemimpinan semacam ini banyak ditemukan dalam 

lingkungan keluarga dimana seoran ayah atau seorang bapak adalah 

pemimpin keluarga. Dan ini terkait dengan sikap seorang bapak 

terhadap anak-anaknya. 

c. Gaya Militeristik. 

Menurut Veithzal Rivai, Sylviana Murni, (2016) bahwa seorang 

pemimpin yang melaksanakan kepemimpinannya dengan gaya 
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militeristik adalah pemimpin dengan sifat-sifat sebagai berikut: sering 

mempergunakan sistem perintah (intruksi), menyandarkan diri kepada 

pangkatan dan jabatan, senang pada hal-hal formalistik yang berlebih-

lebihan, disiplin mati, tidak senang dikritik, dan menggemari upacara-

upara. 

Gaya kepemimpinan semacam ini diterapkan dalam lingkungan 

militer, dan gaya ini bisa juga disebut gaya komando. 

d. Gaya Partisipatif 

Menurut Wahjo Sumidjo, (2010) bahwa gaya kepemimpinan ini 

dipakai oleh mereka yang percaya bahwa cara untuk memotivasi 

orang-orang adalah dengan melibatkan mereka dalam proses 

pengambilan keputusan. Hal ini diharapkan akan menciptakan rasa 

memiliki sasaran dan tujuan bersama. 

Gaya kepemimpinan gaya ini diterapkan dalam organisasi yang 

melibatkan orang-orang profesional di dalamnya. Hampir semula lini 

menjalankan fungsi organisasi dengan baik. Gaya kepemimpinan 

partisipatif dianggap sebagai salah satu gaya kepemimpinan yang 

ideal. 

Kepemimpinan ini mampu melaksanakan tugas-tugas 

administrasi secara efektif. Sedang para pemimpinnya terdiri dari 

teknokrat dan administratur-administratur yang mampu menggerakan 

dinamika modernisasi dan pembangunan. Dengan adanya 
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kepemimpinan semacam ini diharapkan adanya perkembangan 

teknologi keadministrasian yang canggih. 

e. Gaya Laissez-Faire  

Menureut M. Asrori Ardiansyah, (2012) bahwa laissez faire jika 

diterjemahkan dapat diartikan sebagai ”biarkan saja berjalan” atau 

„tidak usah dihiraukan‟, jadi mengandung sikap „masa bodoh‟. Bentuk 

kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari bentuk kepemimpinan 

otoriter. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan kepada anggota-

anggota kelompoknya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. 

Sehingga kekuasaan dan tanggung jawab menjadi simpang 

siur dan tidak terarah. Kepemimpinan seperti ini pada dasarnya kurang 

tepat bila dilaksanakan secara murni di lingkungan pendidikan. Karena 

dalam hal ini setiap anggota kelompok bergerak sendiri-sendiri 

sehingga semua aspek manajemen tidak dapat diwujudkan dan 

dikembangkan. 

f. Gaya Otokratis 

Menurut Veithzal Rivai, Sylviana Murni, (2016) bahwa Otokratis 

berasal dari kata oto yang berarti sendiri, dan kratos yang berarti 

pemerintah. Jadi otokratis berarti mempunyai sifat memerintah dan 

menentukan sendiri. Ciri-ciri dari pemimpin otokratis itu antara lain: 

menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi; mengidentikkan tujuan 

pribadi dengan tujuan organisasi; menganggap bawahan sebagai alat 

semata mata; tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat; terlalu 
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tergantung pada kekuasaan formalnya; menggunakan pendekatan 

yang mengandung unsur paksaan. Akibat dari kepemimpinannya 

tersebut, guru menjadi orang yang penurut dan tidak mampu berinisiatif 

serta takut untuk mengambil keputusan, guru dan murid dipaksa 

bekerja keras dengan diliputi perasaan takut akan ancaman hukuman, 

serta sekolah akan menjadi statis. 

Gaya ini ditandai dengan ketergantungan kepada yang 

berwenang dan biasanya menganggap bahwa orang lain tidak akan 

melakukan apa-apa kecuali jika diperintah. 

g. Gaya Demokratis  

Menurut Veithzal Rivai, Sylviana Murni, (2016) bahwa gaya 

kepemimpinan ini paling tepat untuk memimpin organisasi modern. 

Beberapa sifat dari Gaya ini antara lain: selalu bertitik tolak dari rasa 

persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai manusia, berusaha 

menyinkronkan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan 

dan tujuan pribadi/bawahan, senang menerima saran, pendapat dan 

kritik, mengutamakan kerja sama kelompok dalam pencapaian tujuan 

organisasi, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada 

bawahan untuk melakukan tugas, berusaha memberikan kesempatan 

untuk berkembang kepada bawahan, dan membimbing bawahan untuk 

lebih berhasil daripadanya. 

Meski gaya ini dikatakan gaya yang paling tepat, namun tetap 

memiliki kelemahan apabila diterapkan pada organisasi dimana individu 
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yang terlibat didalamnya tidak dewasa dalam menyikapi perbedaan 

pandangan.  

h. Gaya Pseudo Demokatis 

Menurut M. Asrori Ardiansyah, (2012) bahwa Pseudo 

Demokatis berarti palsu, pura-pura. Pemimpin semacam ini berusaha 

memberikan kesan dalam penampilannya seolah-olah dia demokratis, 

sedangkan maksudnya adalah otokrasi, mendesakkan keinginannya 

secara halus. Gaya kepemimpinan pseudo-demokratis ini sering juga 

disebut sebagai pemimpin yang memanipulasikan demokratis atau 

demokratis semu.  

Cara memimpinnya gaya kepemimpinan pseudo-demokratis itu 

seperti diplomatik manipulation atau manipulasi diplomatis. Jadi, 

pemimpin pseudo demokratis sebenarnya adalah orang otokratis, tetapi 

pandai menutup-nutupi sifatnya dengan penampilan yang memberikan 

kesan seolah-olah ia demokratis. 

i. Kepemimpinan Transaksional  

Menurut Wahjo Sumidjo, (2010) bahwa kepemimpinan 

transaksional adalah kepemimpinan yang menekankan pada tugas-

tugas bawahan. Pemimpin adalah seseorang yang menentukan 

pekerjaan beserta mekanismenya, sedangkan staf hanya 

melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta 

tugas dan perannya. Gaya kepemimpinan ini dimulai dari pemikiran 

bahwa anggota tim setuju untuk mengikuti pemimpin mereka dengan 

total ketika mereka melakukan pekerjaan.  
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Transaksi umumnya adalah perusahaan atau organisasi jasa 

memberikan imbalan pada anggota tim atas upaya dan ketaatan 

mereka. Pemimpin memiliki hak untuk “menghukum” anggota tim bila 

pekerjaan mereka tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Kepemimpinan ini memiliki keterbatasan serius bagi 

pekerjaan yang berbasis pengetahuan atau kreatifitas. 

j. Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional hadir menjawab tantangan 

zaman yang penuh dengan perubahan. Zaman yang dihadapai saat ini 

adalah zaman di mana manusia dapat mengkritik dan meminta yang 

layak dari apa yang diberikannya sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini 

sesuai dengan konsep Maslow yang menyatakan bahwa manusia pada 

era ini memiliki kebutuhan yang berkembang hingga pada keinginan 

untuk dapat mengaktualisasikan diri.  

Menurut Kenneth Blanchard, (2012) bahwa gaya 

kepemimpinan ini adalah seorang pemimpin nyata yang menginspirasi 

timnya secara konstan dengan visi masa depan bersama. Pemimpin 

transformasional mencurahkan perhatian pada kebutuhan pengikutnya. 

Pemimpin mengubah kesadaran pengikut akan persoalan-persoalan 

dengan membantu mereka memandang masalah lama dengan cara 

baru dan mampu membangkitkan serta mengilhami para pengikut 

untuk mengeluarkan upaya ekstra dalam mencapai tujuan kelompok. 
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Masing-masing gaya yang telah disebutkan di atas memiliki 

kunikan dan krakteristik tersendiri, sebagian bersifat positif dan 

sebahagian lagi bersifat negatif. Kiranya relevan untuk menekankan 

bahwa kreteria untuk mengatakan bawa krakteristik tertentu positif  

atau negatif  tergantung dari aspek apa sisi gaya kepemimpinan yang 

hendak disoroti.   

5. Kompetensi Guru 

 

a. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi 

kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan 

personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang 

dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, 

serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. 

b. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru 

dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil 

belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka 

miliki. 

c. Kompetensi Sosial 

Kompetensi guru selanjutnya adalah kompetensi sosial. 

Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang 
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guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga 

kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan 

masyarakat di sekitar sekolah. 

d. Kompetensi Profesional 

Kompetensi guru yang terakhir adalah kompetensi 

profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap 

materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. 

Mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata 

pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi 

pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi 

keilmuannya. 

Menurut Sudarmanto (2009:45), kompetensi adalah atribut untuk 

meletakkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik dan 

unggul. Atribut tersebut meliputi keterampilan, pengetahuan, dan 

keahlian atau karakteristik tertentu. 

6. Pengertian Profesionalitas Guru 

Menurut Mappanganro (2010), profesionalitas berasal dari kata 

profesional yang diartikan sebagai kemampuan menyusun materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam sebagai inti pengembangan 

silabus serta kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam. Oleh karena itu, kompetensi profesional yang dimiliki oleh 

seorang guru diharapkan mampu melaksanakan pendidikan secara efektif 

dan efisien. Profesionalitas guru diperlukan karena proses pendidikan 
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bukan hanya satu arah, akan tetapi merupakan interaksi antara guru 

dengan peserta didik.  

Sagala (2010), mengutip pendapat M. User Usman yang 

mengemukakan bahwa profesional meliputi:  

1) Penguasaan terhadap landasan kependidikan; termasuk memahami 

tujuan pendidikan, mengetahui fungsi sekolah di masyarakat, 

mengetahui prinsip-prinsip psikologi pendidikan;  

2) Menguasai bahan pengajaran;  

3) Memiliki kemampuan menyusun program pengajaran; 

4) Memiliki kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar 

dan kegiatan pembelajaran. 

Istilah profesional, memiliki makna perbedaan dengan istilah 

profesionalitas, dan profesionalitas. Berikut ini penulis akan paparkan 

istilah-istilah tersebut dengan harapan dapat memberikan kejelasan 

tentang penggunaan istilah tersebut.  

Istilah profesional berasal dari kata profesi, yaitu pekerjaan yang 

mensyaratkan pelatihan dan penguasaan pengetahuan tertentu dan 

biasanya memiliki organisasi dalam bentuk asosiasi profesi, kode etik, dan 

proses sertifikasi serta izin resmi.  

Kunandar (2010), profesi diartikan sebagai suatu jabatan atau 

pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan 

khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, 

profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian 

tertentu. Yamin (2007), menyebutkan bahwa profesi mempunyai 
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pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, 

kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas. 

Departemen Agama RI (2003),  senada dengan pendapat di atas, istilah 

profesi dapat pula  diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh 

seseorang dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Sudarwan Danim dan 

Khaeril (2011), profesi berarti penguasaan sejumlah kompetensi sebagai 

keterampilan atau keahlian khusus dalam melaksanakan tugas mendidik 

dan mengajar secara efektif dan efesien. 

Berdasarkan dari beberapa definisi tentang istilah profesi di atas 

maka dapat katakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang digeluti 

seseorang yang mensyaratkan berbagai kompetensi tertentu yang 

diperolah melalui proses pendidikan secara akademis. 

Menurut Sudarwan Danim dan Khaeril (2009), istilah profesional 

dapat pula diartikan sebagai sifat atau orang. Profesional menunjuk pada 

dua hal, yaitu orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia 

seorang profesional, dan kedua penampilan seseorang dalam melakukan 

pekerjaan. Profesional adalah kondisi pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan telah menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran standard dan norma 

tertentu serta membutuhkan pendidikan profesi. 

Republik Indonesia (2005), Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dikutip dalam buku 

Menuju Guru Profeional dan Beretika, Getteng (2009) menjelaskan::  

 
Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing (ta‟lim), mengarahkan, melatih, menilai, dan 
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mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  . 

Berdasarkan dari beberapa definisi tentang istilah profesional di 

atas maka dapat dimaknai bahwa profesional adalah suatu keahlian yang 

dimiliki seseorang sesuai dengan bidang pekerjaan yang digelutinya. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (2008), mengatakan 

istilah profesionalitas lainnya dapat diartikan sebagai mutu, kualitas, dan 

tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang 

profesional. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (2004), 

profesionalitas adalah ide, aliran atau pendapat bahwa suatu  profesi 

harus dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada norma-

norma profesionalitas. Menurut Syah (2010), Profesionalitas dapat 

dipahami sebagai kualitas dan tindak tanduk khusus yang merupakan ciri 

orang professional. Rusman (2011), Profesionalitas dapat pula diartikan 

sebagai suatu pandangan terhadap keahlian tertentu yang diperlukan 

dalam pekerjaan tertentu dan keahlian itu diperoleh melalui pendidikan 

khusus atau latihan khusus. 

Berdasarkan dari beberapa definisi profesionalitas di atas maka 

penulis berpendapat bahwa profesionalitas adalah suatu pandangan 

bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang 

mana keahlian itu hanya diperoleh melalui keahlian khusus atau latihan 

khusus. 

Abuddin Nata (2007), memberikan pendapat bahwa pengertian 

guru adalah orang yang melakukan kegiatan mendidik, dalam bahasa 

Inggris dijumpai beberapa kata yang berdekatan dengan guru, seperti 
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teacher yang diartikan pendidik, tutor yang berarti pendidik pribadi atau 

pendidik yang mengajar di rumah, instructor atau trainer yang mengajar di 

pusat-pusat latihan, educator yang mengajar di lembaga-lembaga 

pendidikan yang mengajarakan agama. 

Republik Indonesia (2005), menjelaskan guru ditegaskan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, Bab I Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa :  

 
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Guru merupakan sosok yang memiliki peranan sangat menentukan 

dalam proses pembelajaran (Fathurrohman dan Sutikno. 2010). Guru adalah 

tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada 

peserta didik di sekolah. Damopolii (2011), mengemukakan bahwa guru 

sebagai pendidik, pembimbing, pemimpin, orang tua, dan sebagainya. 

Profesi guru tidak boleh dipegang ataupun dilakoni oleh sembarang orang. 

Sebab profesi guru merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan 

oleh seorang profesional dan menjadi sumber penghasilan kehidupan, 

yang berarti bahwa dalam profesi tersebut membutuhkan keahlian, 

kecakapan, penguasaan, dan kemahiran. 

Daradjat (2000), memberi definisi guru adalah pendidik profesional, 

karenanya secara implisit, ia telah merelakan menerima dan memikul 

sebagai tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak orang tua. 

Mereka ini tak kalah menyerahkan anaknya ke sekolah sekaligus berarti 
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pelimpahan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru. 

Hal ini pun menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin 

menyerahkan anaknya kepada sembarang guru atau sekolah karena tidak 

sembarang orang yang dapat menjabat sebagai guru.  

 Rostiyah, memberi definisi guru adalah seseorang yang berdiri di 

depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan (Syafruddin Nur dan 

Basyiruddin Usman. 2002). Usman (2003),  menjelaskan bahwa pengertian 

guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak 

memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. 

Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu. 

Menurut Nizar (2002), pengertian guru adalah orang yang memiliki 

tanggung jawab utnuk mendidik, dan guru dalam persfektif pendidikan 

Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan peserta didik yang mengupayakan perkembangan seluruh 

potensi peserta didik baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik 

sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. 

Seorang guru merupakan tenaga profesional yang harus mampu 

menempatkan diri sebagai tenaga medium dalam prosesn pembelajaran. 

Sebagai medium dia harus menguasai bahan pelajaran yang akan 

disajikan, baik bahan bidang studi dalam kurikulum maupun bahan 

pengayaan bidang studi. 
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Senada dengan pendapat yang dikemukakan di atas, Syaiful 

Sagala juga menjelaskan bahwa: 

 
Sagala (2009), mengartikan guru secara sederhana dapat diartikan 
sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta 
didik. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung 
jawab terhadap pendidikan peserta didiknya, baik secara individual 
ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Bertolak dari beberapa definisi guru di atas maka dapat ditarik 

suatu konklusi bahwa guru adalah salah satu tenaga pendidik pada 

pendidikan formal yang memiliki keprofesionalan dalam menjalankan 

tugasnya dan mampu mendayagunakan segala potensi yang dimilikinya 

untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka profesionalitas guru adalah 

suatu bentuk kualitas, keahlian, ide, dan paham yang mencirikan bahwa 

seseorang guru tersebut profesional yang memiliki seperangkat 

kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 

profesional.  

Profesionalitas guru merupakan kualitas, keahlian, dan kemampuan 

guru melaksanakan performance dan perbuatan yang rasional dalam 

pelaksanaan tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai 

arah dan tujuan, sedangkan performance merupakan perilaku nyata 

dalam arti tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak 

kasat mata. 

Profesionalitas guru merupakan seperangkat tindakan intelegen 

penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat 
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untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang 

pendidikan. Sifat intelegen harus ditunjukkan sebagai kemahiran, 

ketepatan, dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus 

ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu 

pengetahuan, teknologi, maupun etika. 

7. Syarat Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam 

Secara umum syarat profesionalitas guru dikemukakan oleh Mulud 

(2001), bahwa tiga syarat kemampuan yang harus dikuasai oleh guru 

profesional: 

1) Komponen kemampuan pengelolaan pembelajaran 

a) Menyusun rencana pembelajaran 

b) Pelaksanaan interaksi pembelajaran 

c) Penilaian prestasi belajar peserta didik 

d) Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar 

peserta didik. 

e) Pelaksanaan bimbingan belajar peserta didik. 

2) Komponen kemampuan pengembangan potensi 

a) Pengembangan diri 

b) Pengembangan profesi 

3) Komponen kemampuan penguasaan akademik 

a) Pemahaman wawasan pendidikan 

b) Penguasaan bahan kajian akademik. 

Untuk mengetahui seorang guru profesional atau tidak, dapat dilihat 

dari tingkat pendidikan minimal dari latar belakang pendidikan untuk 
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jenjang sekolah tempat dia menjadi guru, dan guru harus menguasai 

materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola peserta 

didik, dan melakukan tugas bimbingan.  

Guru harus terus mengembangkan pengalaman dan keterampilan 

strategi pembelajaran sehingga mampu memberikan layanan dan 

mendorong peserta didik secara optimal. Suatu pekerjaan atau jabatan 

dapat disebut suatu profesi bila mempunyai ciri-ciri dan memenuhi kriteria 

tertentu. Sehubungan dengan jabatan guru, National Education 

Association (NEA) Soetjipto dan Raflis Kosasi (2007), menyarankan 

syarat-syarat profesionalitas guru sebagai berikut  : 

a) Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual; 
b) Jabatan menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus; 
c) Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama; 
d) Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang 

berkesinambungan;  
e) Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang 

permanen; 
f) Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri; 
g) Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas kepentingan 

pribadi; 
h) Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan 

terjalin erat. 

Menurut Hamalik (2006), mengatakan berdasarkan hal di atas maka 

jabatan seorang guru harus memenuhi syarat di atas agar guru dapat 

dikatakan sebagai guru profesional. Oemar Hamalik berpendapat bahwa 

syarat profesionalitas guru harus memenuhi delapan persyaratan berikut: 

a) Harus memiliki bakat sebagai guru 
b) Harus memiliki keahlian sebagai guru. 
c) Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi 
d) Memiliki mental yang sehat, karena guru yang mempunyai mental 

terganggu tidak mungkin melaksanakan tugasnya sebagai guru 
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dengan baik bahkan dapat mempengaruhi kondisi mental peserta 
didiknya, dalam hal ini tidak diharapkan terhadap pendidikan. 

e)  Berbadan sehat, ini sangat membantu lancarnya proses belajar 
mengajar guru. Dan sebaliknya guru yang tidak berbadan sehat 
atau sakit-sakitan akan sangat mengganggu pekerjaannya. 

f) Memiliki pengalamn dan pengetahuan yang luas, artinya bahwa 
guru yang profesional itu tidak cukup hanya menguasai 
pengetahuan spesialisasinya saja, akan tetapi pengalaman dan 
pengetahuan umum perlu juga dipahami. Ini sangat membantu guru 
dalam mengajar. 

g) Guru adalah manuasia yang berjiwa pancasila. 
h) Guru adalah seorang warga negara yang baik, yakni guru harus 

mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah. 

Sanjaya (2006), mengatakan pendapat di atas senada dengan 

yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya bahwa syarat profesionalitas guru 

yaitu:  

1) pekerjaan profesional  ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara 
mendalam, yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga-lembaga 
pendidikan yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan kepada 
keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggung jawabkan 
secara ilmiah. 2) Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian 
dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, 
sehingga antara satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara 
tegas. 3) Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan 
kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya serta diakui oleh 
masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan 
akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkat 
keahliannya sehingga tinggi pula tingkat penghargaan yang 
diterimanya. 4) Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga 
memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga 
msyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap setiap 
efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya itu. 

Profesionalitas guru selain harus menguasai ilmu yang  diajarkan 

dan cara mengajarkannya dengan baik, seorang guru juga harus memiliki  

akhlak yang mulia. Guru juga harus mampu meningkatkan pengetahuan 

dari waktu  ke waktu, sesuai dengan kemajuan dan perkembangan 

zaman. Berbagai perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus diantisipasi oleh guru. 



52 

 

 
 

Dengan demikian seorang guru tidak hanya menjadi sumber informasi, 

guru juga dapat menjadi motivator, inspirator, dinamisator, fasilitator, 

katalisator, evaluator dan sebagainya. 

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam 

pendidikan, keberhasilan pembelajaran dan kualitas pendidikan banyak 

ditentukan oleh guru, oleh karena itu perhatian terhadap guru mesti 

diutamakan bila ingin meningkatkan hasil pendidikan. Madrasah adalah 

lembanga pendidikan yang disertakan dengan sekolah. Untuk 

meningkatkan profionalitas guru harus berawal dari peningkatan mutu 

pendidiknya, dedikasinya serta kecintaan kepada profesinya. 

Ukuran keberhasilan guru, secara sederhana, ialah apabila peserta 

didik bertambah motivasi belajar, bila kualitas peserta didik meningkat,  

hubungan baik antara guru, orang tua dan masyarakat menjadi akrab. 

Pada dasarnya yang diharapkan dari guru adalah agar guru sendiri 

berkembang sebagai wujud atau personifikasi dari sejumlah karakteristik 

yang menggambarkan sikap dan perilaku kependidikan. 

Mulyasa (2008), syarat profesionalitas guru mencakup kemampuan 

kepribadian, keilmuan, dan keterampilan sebagai berikut: 

a) Kemampuan dasar (kepribadian) 
(1) Beriman dan bertakwa 
(2) Berwawasan pancasila 
(3) Mandiri penuh tanggung jawab 
(4) Berwibawa 
(5) Berdisiplin 
(6) Berdedikasi 
(7) Bersosialisasi dengan masyarakat 
(8) Mencintai peserta didik dan peduli terhadap pendidikannya. 

b) Kemampuan umum (kemampuan mengajar) 
(1) Menguasai ilmu pendidikan dan kependidikan yang mencakup; 
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(a) Psikologi pendidikan 
(b) Teknologi pendidikan 
(c) Metodologi pendidikan 
(d) Media pendidikan 
(e) Evaluasi pendidikan 
(f) Penelitian pendidikan 

(2) Menguasai kurikulum yang mencakup; 
(a)  Mampu menganalisis kurikulum, merencanakan 

pembelajaran, mengembangkan silabus, dan 
mendayagunakan sumber belajar. 

(b) Mampu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 
metode, kegiatan, alat bantu pembelajaran yang sesuai 

(c) Mampu menyusun progran perbaikan (remedial) 
(d) Mampu menyusun program pengayaan  

(3) Menguasai didaktik metodik umum 
(a) Mampu menggunakan metode yang bervariasi secara tepat 
(b) Mampu mendorong peserta didik bertanya 
(c) Mampu membuat alat peraga sederhana 

(4) Menguasai pengelolaan kelas 
(a) Menguasai pengelolaan fisik kelas 
(b) Menguasai pengelolaan pembelajaran 
(c) Menguasai pengelolaan dan pemamfaatan pajangan kelas 

(5) Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi peserta didik 
(a)Mampu menyusun instrumen penilaian kompetensi peserta 

didik dalam ranah kognitif, apektif dan psikomotorik 
(b)Mampu menilai hasil karya peserta didik, baik melalui tes 

maupun non tes (observasi, jurnal, portopolio) 
(c) Mampu menggunakan cara penilaian, baik tertulis, lisan 

maupun perbuatan; 
(6) Mampu mengembangkan dan aktualisasi diri 

(a) Mampu bekerja dan bertindak secara mandiri untuk 
memecahkan masalah dan mengambil keputusan 

(b) Mampu berprakarsa, kreatif, dan inovatif, dalam 
mengemukakan gagasan baru, dan mempelajari serta 
melaksanakan hal-hal baru 

(c)  Mampu meningkatkan kemampuan melalui kegiatan 
membaca, menulis seminar, lokakarya, melanjutkan 
pendidikan, studi banding, dan berperan serta dalam 
organisasi profesi. 

c) Kemampuan khusus (pengembangan keterampilan mengajar) 
(1) Keterampilan bertanya 
(2) Memberi penguatan 
(3) Mengadakan variasi 

(4) Menjelaskan 
(5) Membuka dan menutup pelajaran 
(6)  Membimbing diskusi kelompok kecil 
(7) Mengelola kelas 
(8) Mengajar kelompok kecil dan perorangan. 
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Syarat profesionalitas guru dapat dilihat dari ilmu, kemampuan 

teknis, komitmen moral yang tinggi terhadap tugasnya. Ilmu pengetahuan 

kaitannya dengan guru yang profesional adalah guru yang memiliki 

pengetahuan dalam bidang yang diajarkannya, sehingga memungkinkan 

guru mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Kemampuan teknis, 

dalam berbagai keterampilan mengajar, misalnya persiapan mengajar, 

proses pembelajaran, sampai evaluasi pembelajaran. Komitmen moral, 

berkenaan dengan sikap mental yang meliputi; mencintai pekerjaan, 

disiplin, obyektif, dan lain-lain. 

Apabila guru atau tenaga pendidik disiplin dalam menjalankan 

tugasnya, maka motivasi belajar peserta didik akan meningkat dan yang 

tujuan pendidikan akan tercapai. Jabatan pendidik sebagai pendidik 

merupakan jabatan profesional, dalam arti merupakan pekerjaan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan 

pendidikan profesi. 

Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004), syarat 

profesionalitas guru menurut Abu Ahmadi, sebagai berikut: 

a) Guru harus mengerti ilmu mendidik, sehingga segala tindakannya 
dalam  mendidik itu disesuaikan dengan jiwa peserta didiknya. 

b) Guru  harus  memiliki  bahasa  yang baik dan benar sehingga 
bahasa itu  peserta didik tertarik kepada pembelajaran. Dengan 
bahasanya dapat  menimbulkan  perasaan  yang  menyenangkan  
pada  peserta didik.  
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c) Guru  harus  mencintai  peserta  didiknya.  Sebab  cinta pada 
peserta didik  senantiasa mengandung arti menghilangkan 
kepentingan diri sendiri untuk  kepentingan  orang  lain. 

Syarat profesionalitas guru harus memiliki kemampuan memadai 

dalam bidang ilmu yang akan diajarkannya yaitu memiliki penguasaan 

bidang ilmu dan loyal dengan ilmu tersebut terus mengikuti perkembangan 

keilmuannya lewat bacaan, menulis serta mengikuti tulisan-tulisan dalam 

jurnal, buletin ataupun internet. Hal ini sangat penting karena tugas 

keguruan adalah mengembangkan pengalaman keilmuan peserta didik 

dengan memperbesar kesempatan peserta didik belajar, sedang guru 

harus membimbing dan memberi berbagai arahan yang dibutuhkan oleh 

peserta didik.  

Syarat profesionalitas guru merupakan suatu yang sangat penting 

dalam menunjang fungsi peranan guru di dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, sehingga syarat-syarat ataupun kriteria yang telah 

diuraikan mutlak dan harus dimiliki oleh setiap guru. Dan apabila syarat-

syarat profesional guru yang telah diungkapkan di atas itu terpenuhi, akan 

mengubah peran guru yang tadinya pasif akhirnya menjadi guru yang 

kreatif dan dinamis. Guru profesional dalam suatu lembaga pendidikan 

diharapkan memberikan perbaikan kualitas pendidikan yang akan 

berpengaruh terhadap kualitas peserta didik.  

Syarat profesionalitas guru dalam melaksanakan pembelajaran 

yaitu kemampuan melaksanakan pembelajaran sebagai berikut:  

1) Kemampuan Merencanakan Pembelajaran 

Harjanto (2003), rencana atau perencanaan adalah suatu proyeksi 

tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan 
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bernilai. Perencanaan memiliki kaitan dengan penentuan apa yang akan 

dilakukan.    

Pembelajaran mengacu pada pada pasal 1 ayat 20 Undang-undang 

RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa 

”Pembelajaran adalah proses interksi peserta didik dengan pendidikdan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar” (Republik Indonesia.2003). 

Menurut Usman (2002), pembelajaran adalah suatu proses yang 

kompleks, tidak hanya sekedar menanamkan pengetahuan kepada 

peserta didik tetapi banyak hal yang dilakukan pendidik sehingga 

menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik. 

Madjid (2005), menyatakan bahwa pembelajaran dapat diartikan 

sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam membimbing, 

membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman 

belajar. Menurut Muhaimin (2004), pembelajaran terkait dengan 

bagaimana (how to) membelajarkan peserta didik atau bagaimana 

membuat peserta didik dapat belajar dengan mudah dan terdorong oleh 

kemampuannya sendiri untuk mempelajari apa (what to) yang 

teraktualisasikan dalam kurikulum sebagai kebutuhan (needs) peserta 

didik. Pelaksanaan program pembelajan memiliki makna yang sangat 

penting dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan.  

Badan Standar Nasional Pendidikan (2007), memberikan pengertian 

tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan 



57 

 

 
 

dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) 

indikator atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sekurang-kurangnya memuat tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar. 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar 

peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada 

satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan 

sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. RPP disusun selengkap mungkin dan sistematis 

sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru lain. Terutama 

ketika guru yang bersangkutan tidak hadir, guru lain dari mata pelajaran 

serumpun dapat menggantikan langsung, tanpa harus merasa 

kebingungan ketika hendak melaksanakannya.  

Penyusunan RPP bertujuan merancang pengalaman belajar 

peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tidak ada alur pikir 

(algoritma) yang spesifik untuk menyusun suatu RPP, karena rancangan 

tersebut seharusnya kaya akan inovasi sesuai dengan spesifikasi materi 

ajar dan lingkungan belajar peserta didik (sumber daya alam dan budaya 
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lokal, kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi).  

Menurut Enoch (2012), pengalaman dari penilaian portofolio 

sertifikasi guru ditemukan, bahwa pada umumnya RPP guru cenderung 

bersifat rutinitas dan kering akan inovasi. Diduga dalam melakukan 

penyusunan RPP guru tidak melakukan penghayatan terhadap jiwa 

profesi pendidik. Keadaan ini dapat dipahami karena, guru terbiasa 

menerima borang-borang dalam bentuk format yang mengekang guru 

untuk berinovasi dan penyiapan RPP cenderung bersifat formalitas. Bukan 

menjadi komponen utama untuk sebagai acuan kegiatan pembelajaran. 

Sehingga ketika otonomi pendidikan dilayangkan tak seorang gurupun 

bisa mempercayainya. Buktinya perilaku menyusun RPP dan perilaku 

mengajar guru tidak berubah jauh. 

RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan untuk setiap 

kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP 

memuat hal-hal yang langsung berkait dengan aktivitas pembelajaran 

dalam upaya pencapaian penguasaan suatu kompetensi dasar. 

Perencanaan pengajaran merupakan suatu proses penyusunan alternatif 

kebijakan mengatasi masalah-masalah yang akan dlaksanakan dalam 

rangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan 

mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang sosial 
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ekonomi, sosial budaya, dan kebutuhan pembangunan secara 

menyeluruh terhadap pendidikan nasional (Hasibuan dan Moedjiono.2004). 

2) Kemampuan Mengelolah Proses Pembelajaran 

a) Keterampilan Membuka Pelajaran 

Dalam membuka pelajaran ada beberapa hal yang dilakukan agar 

pembelajaran menarik yaitu: 

(a) Menarik perhatian peserta didik, ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan guru untuk menarik perhatian peserta didik antara lain: 

gaya mengajar, menggunakan alat alat bantu mengajar, pola 

interaksi yang bervariasi     

(b) Membangkitkan motivasi, untuk menimbulkan motivasi dapat 

dikerjakan dengan cara menunjukkan kehangatan dan 

semangat, membangkitkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide-

ide yang bertentangan, memperhatikan minat belajar peserta 

didik 

(c) Memberikan acuan, acuan merupakan usaha memberikan 

gambaran yang jelas kepada peserta didik mengenai hal-hal 

yang akan dipelajari dengan cara mengemukakan secara 

spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang relevan. 

Memberi acuan diusahakan dengan mengemukakan secara 

spesifik dan singkat supaya memungkinkan peserta didik memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang 

hendak ditempuh dalam mempelajari materi pembelajaran. Usaha-usaha 
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yang biasa dikerjakan guru antara lain, mengemukakan tujuan dan batas-

batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, 

mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan.  

Membuat kaitan, untuk membuat kaitan pelajaran, guru dapat 

melakukannya dengan menghubungkan materi yang telah dikuasai 

peserta didik dengan materi yang akan disampaikan. Atau dapat juga 

dilakukan dengan membandingkan dan mempertentangkan pengetahuan 

baru dengan pengetahuan yang telah diketahui peserta didik, atau guru 

menjelaskan konsepnya terlebih dahulu baru kemudian uraian secara 

terinci. 

b) Keterampilan Menyajikan Materi Pelajaran 

Agar penjelasan yang diberikan dapat dipahami sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan, maka dalam penyajian perlu diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

(a) Bahasa yang diucapkan harus jelas dan enak didengar, tidak 

terlalu keras dan tidak terlalu pelan, tetapi dapat didengar oleh 

seluruh peserta didik. 

(b) Gunakanlah intonasi sesuai dengan materi yan dijelaskan 

(c) Gunakanlah bahasa indonesia yang baik dan benar, serta 

hindarilah kata-kata yang tidak perlu. 

(d) Bila ada istilah-istilah khusus atau baru, berilah definisi yang 

tepat.  
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Perhatikanlah, apakah semua peserta didik dapat menerima 

penjelasan, dan apakah penjelasan yang diberikan dapat dipahami serta 

menyenangkan dan dapat membangkitkan motivasi belajar mereka. 

Dalam menyajikan atau kegiatan init pembelajaran dibutuhkan pula 

penerapan metode dan pengggunaan media pembelajaran. 

(b) Menerapkan Metode Pembelajaran Yang Bervariasi 

Agar pelaksanaan pembeljaran berjalan efektif dan efisien maka 

peran guru dalam menerapkan metode pembelajaran sangat dibutuhkan. 

Arif (2004), mengemukakan bahwa proses pembelajaran metode sangat 

dibutuhkan untuk keberhasilan pembelajaran. Metode menempati posisi 

kedua terpenting setelah tujuan dari sederetan komponen-komponen 

pembelajaran. Komponen metode pembelajaran yang dimaksud adalah 

tujuan, metode, materi, media, dan evaluasi. 

Suatu kenyataan yang sering terjadi dalam pendidikan pada 

umumnya, bahwa hampir sebagian besar pengajaran di sekolah diberikan 

secara klasikal, yakni guru memberikan penjelasan kepada sejumlah 

peserta didik secara lisan. Jika dilihat secara sepintas, metode ini 

dipandang yang paling tepat. Selain efisien dalam pengajaran, mereka 

dahulu juga diajar dengan menggunakan metode ini dan hasil yang 

dicapai cukup baik. Tetapi, dalam proses pembelajaran terdapat lebih dari 

satu aspek yang harus diperhatikan dan diperhitungkan oleh seorang 

guru. 
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Pada umumnya metode pembelajaran sistem klasikal hanya 

memperhatikan satu aspek saja, yakni aspek penyampaian informasi. 

Sedangkan sebagai guru yang profesional, harus merangsang terjadinya 

proses berpikir, harus mampu membantu tumbuhnya sikap kritis, serta 

mampu mengubah pola pikir peserta didiknya. Sehingga diperlukan 

penggunaan metode mengajar lainnya yang sifatnya lebih efektif dan 

efisien. 

Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan oleh 

guru dalam mengajarkan materi pelajaran dan memberikan pemahaman 

kepada peserta didik. Menurut Usman (2002), berpendapat berdasarkan 

pada sistem penerapannya, metode pengajaran dapat diklasifikasikan 

menjadi dua bagian yaitu metode mengajar konvensional dan metode 

mengajar inkonvensional. 

Metode konvensional yaitu metode pembelajaran yang lazim 

digunakan oleh guru yang sering disebut metode tradisional. Sedangkan 

metode mengajar inkonvensional yaitu teknik mengajar yang baru 

berkembang dan belum lazim digunakan secara umum. Metode 

inkonvensional merupakan metode yang baru dikembangkan dan 

diterapkan di beberapa sekolah tertentu yang mempunyai peralatan dan 

media yang memadai serta guru yang ahli menanganinya. 

Penggolongan penerapan metode pembelajaran dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni metode mengajar secara 

kelompok/klasikal (metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, sosio 

drama, karyawisata, diskusi dan metode kerja kelompok), dan metode 
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mengajar secara individual (metode latihan, pemberian tugas, dan metode 

eksperimen).   

(c) Penggunaan Media Pembelajaran 

Menurut Kunandar (2007), media pembelajaran adalah media yang 

penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pembelajaran yang 

biasanya sudah dituangkan dalam Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

dan dimaksudkan untuk mempertinggi efektivitas pembelajaran. Media 

pembelajaran adalah komponen strategis penyampaian yang dapat 

dimuati pesan yang akan disampaikan kepada peserta didik, apakah itu 

orang, alat, atau bahan. 

Dari pengertian media yang disebutkan di atas,  para ahli 

pendidikan sepakat bahwa media pembelajaran memiliki fungsi ganda 

dalam mengelola  pembelajaran, sebab di samping berfungsi sebagai alat 

bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif, juga 

berfungsi untuk mempercepat proses pembelajaran dan membantu 

peserta didik dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Media 

bukan semata-mata alat hiburan, tetapi bersifat integral dengan tujuan dan 

isi pelajaran di mana peserta didik termotivasi untuk belajar.   

4) Keterampilan Menutup Pelajaran 

Ketika menutup pelajaran, kegiatan yang dilakukan guru adalah 

mengakhiri pelajaran atau mengakhiri kegiatan interaksi edukatif dengan 

cara: 

(a) Meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan menarik 

kesimpulan. 
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(b) Mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengukur tingkat 

pencapaian tujuan dan keefektifan pembelajaran yang telah 

dilakasanakan 

(c) Menyampaikan bahan-bahan pendalaman yang harus dipelajari 

dan tugas-tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan pokok 

bahasan yang telah dipelajari. 

(d) Mengevaluasi dengan memberikan berbagai bentuk evaluasi 

misalnya post test baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan 

atau mendemontrasikan.  

Penjelasan di atas terbukti bahwa membuka dan menutup 

pelajaran bukanlah urutan kegiatan yang bersifat rutin, melainkan 

merupakan suatu perbuatan guru yang perlu direncanakan secara 

sistematis dan rasional, sehingga proses pembelajaran dapat memberikan 

hasil yang optimal.  

5) Mengevaluasi Pembelajaran 

Thaha (2003), kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris “evalution”, 

yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian 

istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui 

keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan intrument dan hasilnya 

dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. 

Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen yang 

memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu rangkaian kegiatan 

pembelajaran. Melalui evaluasi bukan saja guru dapat mengumpulkan 
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informasi tentang berbagai kelemahan dalam pembelajaran sebagai 

umpan balik untuk perbaikan. Wina Sanjaya mengemukakan bahwa :  

a) Evaluasi harus dilaksanakan terhadap semua aspek 
perkembangan peserta didik, baik aspek kognitif, afektif maupun 
psikomotorik. Hal ini sangat penting, oleh sebab pencapaian 
manusia seutuhnya merupakan tujuan akhir dari proses 
pendidikan dan atau proses pembelajaran.  

b) Evaluasi harus dilakukan secara terus menerus, dengan 
menekankan kepada evaluasi bukan hanya untuk mengumpulkan 
informasi tentang hasil belajar yang telah dicapai peserta didik 
akan tetapi juga bagaimana peserta didik belajar. 

c) Evaluasi dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen 
penilaian. Guru banyak yang beranggapan bahwa evaluasi identik 
dengan melakukan tes. Tes hanya sebagai salah satu instrumen 
untuk melaksanakan evaluasi. 

d) Evaluasi harus dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan 
peserta didik sebagai evaluand. Hal ini dimaksudkan agar peserta 
didik memahami tentang makna evaluasi. Melalui pemahaman 
tersebut peserta didik akan terdorong untuk mengenal 
kelemahannya sendiri, baik kelemahan dalam proses 
pembelajaran yang telah dilakukannya maupun kelemahan dalam 
pencapaian hasil belajar. 

Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan pengumpulan secara 

sistematis untuk menetapkan keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran 

atau terjadi perubahan dalam diri peserta didik dan menetapkan sejauh 

mana tingkat perubahan dalam diri pribadi peserta didik untuk 

memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai 

alternatif keputusan. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 

pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi 

pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan 

didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. 
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C. Kerangka Pikir 

Tugas kepala sekolah merupakan amanah dan tanggung jawab 

yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang 

dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah 

SWT. Pertanggung jawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya 

bersifat horizontal formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal moral, 

yakni tanggung jawab kepada Allah swt. (Kementerian Agama.2010). Hal 

tersebut dijelaskan dalam QS al-Mu‟minun/23: 8-11. 

ُهوَن َوٱلَِّذيَن ُهۡم ِلَ  ََٰ هِِمۡم َوَهۡمِهِهۡم  ََٰ هِِمۡم يَُحافُِظوَن  ٨ََٰمَ   ٩َوٱلَِّذيَن ُهۡم َهلََى َصلََوَ

ثُوَن  ِٰ ئَِك ُهُم ٱۡلَوَ
َٰٓ ِلُهوَن  ٓٔأُْولََ َهۡوَس ُهۡم فِيَما َخَ ٰۡ ثُوَن ٱۡلِف ِٰ   ٔٔٱلَِّذيَن يَ

Terjemahnya:  

(8) Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 
dipikulnya) dan janjinya; (9) dan orang-orang yang memelihara 
sembahyangnya; (10) Mereka itulah orang-orang yang akan 
mewarisi; (11) (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka 
kekal di dalamnya. 

Menurut Tafsir At-Thabari (2003),  At-Tabhary, janji manusia 

kepada pihak lain, baik kepada individu, kelompok, organisasi, 

maupun agama. Janji inilah yang difirmankan Allah swt dalam al-

Qur‟an ketika menjelaskan sifat-sifat orang mukmin yang berhak 

mendapat warisan surga Firdaus. 

Dari penjelasan al-Qur‟an surat al-Mukminun 8-11 tersebut 

dapat diambil suatu benang merah bahwa dalam ajaran Islam seorang 

pemimpin harus mempunyai sifat amanah, karena seorang pemimpin 

akan diserahi tanggung jawab yang wajib dipertanggungjawabkan. Hal 
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tersebut sesuai hadis Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Imam 

al-Bukhari (Abu> „Abdullah Muhammad bin Isma‟il bin Ibrahim bin al-

Mugi>rah al-Bukhari.1442). Dari Abdullah Bin Umar saya telah 

mendengar Rasulullah saw. bersabda: 

ُجُل فِي  َّٰ ِهيَّهِِه َوال َٰ اعٍ َوُهَو ََٰمْسئُوٌل َهْن  َٰ ََٰماُم  ِهيَّهِِه فَاْْلِ َٰ اعٍ َوََٰمْسئُوٌل َهْن  َٰ ُكلُُّكْم 
اِهيَةٌ َوِهَي ََٰمْسئُولَةٌ  َٰ ُ فِي َبْيِت َزْوِجَما  أَة ْٰ ِهيَّهِِه َواْلََٰم َٰ اعٍ َوُهَو ََٰمْسئُوٌل َهْن  َٰ أَْهِلِه 

ِهيَِّهَما َواْلَخاِهمُ  َٰ ِهيَّهِِه قَاَل َفَسَِٰمْعُت  َهْن  َٰ اعٍ َوُهَو ََٰمْسئُوٌل َهْن  َٰ فِي ََٰماِل َسيِِّهِه 
ُ َهلَْيِه َوَسلََّم  ُ َهلَْيِه َوَسلََّم َوأَْحِسُب الَِّٰبيَّ َصلَّى َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ُسوِل َّللاَّ َٰ َهُؤََلِء َِٰمْن 

اعٍ َوُهَو ََٰمْسئُو َٰ ُجُل فِي ََٰماِل أَِبيِه  َّٰ اعٍ َوُكلُُّكْم ََٰمْسئُوٌل قَاَل َوال َٰ ِهيَّهِِه فَُكلُُّكْم  َٰ ٌل َهْن 
ِهيَّهِهِ  َٰ  )ٰواه البخاٰى( َهْن 

Artinya:  

Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban 
atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan 
akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri 
adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai 
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah 
pemimpin dalam mengelolah harta tuannya, dan akan dimintai 
pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu 
kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannya. 

Hadis di atas meski merupakan hadis kepemimpinan secara umum, 

namun dapat diajadikan bahan rujukan bahwa setiap pemimpin akan 

dimintai pertanggung jawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. 

Sehingga tatkala seseorang mendapatkan amanah sebagai pemimpin, 

maka keasadaran awal yang harus terpatri dalam dirinya adalah tanggung 

jawab kepemimpinannya, termasuk kepala sekolah sebagai sebagai 

pimpinan tertinggi pada sekolah, kompetensinya sangat berpengaruh 

terhadap kemajuan madrasah. Oleh karena itu, dalam pendidikan modern 

supervisi kepala madrasah wajib dilaksanakan oleh kepala sekolah. 
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Menurut Danim (2007), kepala sekolah merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan setiap usaha pendidikan. Kepala sekolah 

hendaknya ia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, 

mempergunakan bahasa mendidik dalam memberikan bimbingan, bahasa 

menyentuh hati, sehingga para guru merasa tersentuh dan ikhlas 

memperbaiki kesalahannya. Hal tersebut sebagai ikhtiar dalam upaya 

meningkatkan profesionalitas guru.  Kepala sekolah pada esensinya 

laksana sebuah "lokomotif" yang akan membawa "gerbong-gerbong" 

organisasi sekolahnya. Modernitas organisasi sekolah, membangkitkan 

kesadaran akan esensi dan eksistensi supervisi akadamik kepala sekolah. 

Supervisi akademik merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

kelancaran kegiatan pembelajaran, sehingga supervisor harus berencana 

untuk memperbaiki pembelajaran dan program supervisi. Pada hakikatnya 

supervisi akademik adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. 

Program tersebut bisa berhasil bila ditunjang oleh kepala sekolah selaku 

supervisor yang profesional yang memiliki (skill) dan cara kerja yang 

efisien serta dapat bekerja sama dengan orang lain (guru dan petugas 

pendidikan lainnya) dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional 

tersebut. 

Peraturan Menteri Agama RI (2010), mengatakan sehubungan dengan 

itu, kepala sekolah selaku supervisor harus memiliki kemampuan 

menjalankan tugas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
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Agama RI. No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama 

Pada Sekolah, yaitu kemampuan supervisor meliputi: 

 
e. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan 

ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah 
sebagai bagian dari proses pembelajaran agama; 

f. Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara 
sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran 
agama pada komunitas sekolah; 

g. Kemampuan menjadi innovator, motivator, fasilitator, pembimbing 
dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada 
komunitas sekolah; serta 

h. Kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan 
pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah 
dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka gambaran umum pelaksanaan 

supervisi akademik difukoskan pada pembinaan dan bimbingan kepada 

guru guna memperlancar proses pembelajaran sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran. Kegiatan supervisi akademik pada kegiatan 

pembelajaran pada MTs Nurul Irham Lembang Lohe Kabupaten Sinjai 

melalui proses sehingga supervisi akademik memiliki peranan penting 

dalam meningkatkan profesionalitas guru.  

Profesionalitas guru sebagai agen pendidikan dalam menjalankan 

pembelajaran yang menurut Undang-Undang RI. No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, berkewajiban : 

 

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran 

yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 
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2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan 

jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu. Atau latar 

belakang keluarga, status sosial ekonomi peserta didik dalam 

pembelajaran. 

4. Menjujung tinggi perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, 

serta nilai-nilai agama dan etika. 

5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

Repubblik Indonesia (2013), ketetapan di atas mengindikasikan 

bahwa profesionalitas guru mempunyai peranan penting dan merupakan 

kunci pokok bagi keberhasilan pendidikan. Adanya profesionalitas guru 

maka dapat terlaksana pembelajaran dengan baik sehingga tujuan 

pendidikan akan tercapai. Mulyasa (2013), dalam Undang-Undang RI 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab XI pasal 

39 menguraikan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran, serta 

melakukan pembimbingan dan pelatihan.) : 

1. Aspek perencanaan pembelajaran terdiri dari: 
a. Guru memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai 

dengan kurikulum/silabus dan memperhatikan karakteristik 
peserta didik.  

b. Guru menyusun bahan ajar secara runtut, logis, kontekstual, dan 
mutakhir  

c. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif  
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d. Guru memilih sumber belajar/media pembelajaran sesuai 
dengan materi dan strategi pembelajaran  

2. Aspek Pelaksanaan Pembelajaran 
a. Kegiatan Pendahuluan dengan memulai pembelajaran dengan 

efektif  
b. Kegiatan Inti  

1) Guru menguasai materi pelajaran.  
2) Guru menerapkan pendekatan/strategi pembelajaran yang 

efektif  
3) Guru memanfaatan sumber belajar/media dalam 

pembelajaran.  
4) Guru memotivasi dan/atau memelihara keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran  
5) Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam 

pembelajaran  
c. Kegiatan Penutup dengan mengakhiri pembelajaran dengan 

efektif  
3. Penilaian Pembelajaran  

a. Guru merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan 
keberhasilan belajar peserta didik  

b. Guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian 
untuk memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik dalam 
mencapai kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis dalam 
RPP. 

c. Guru memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan 
umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan 
bahan penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya. 

d. Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan 
memanfaatkan hasil penilaian evaluasi. 

Profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam menekankan pada 

aspek pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang 

memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan manajemen dan 

strategi penerapan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan menjadikan 

pekerjaan tersebut sebagai suatu panggilan hidup, pengabdian terhadap 

masyarakat serta memiliki keterampilan yang dipersyaratkan.   

Alur kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan 

dalam bentuk bagan kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepemimpinan Kepala Madrasah MTs 

Bahrul Ulum 

 Menerapkan Gaya 
Kepemimpin 

- Gaya kepemimpinan 
Kharismatik  

- Gaya kepemimpinan 
Demokratis  

- Gaya kepemimpinan 
Tranformasional  

- Gaya Partisipatif 

Profesionalitas guruI di  MTs 

Bahrul Ulum Kabupaten Gowa  

 Output 

- Berperan Sebagai Leader atau 
Pemimpin  

- Berperan Supervisor 

Proses 

- Menerapkan Supervisi 
Individu 

- Menerapkan Observasi 
Kelas 
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METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif. Sugiono (2005), 

mengemukakan  secara teoritis, penelitian kualitatif  yang berarti penelitian 

yang dilakukan pada kondisi objek alamiah, peneliti sebagai instrumen 

kunci, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

trianggulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih 

mementingkan makna dari pada generalisasi. 

Moleong (2010), mengatakan penelitian kualitatif digunakan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistik (utuh), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Zuriah (2006), menjelaskan penelitian kualitatif bertujuan untuk: 

Pertama, mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang 

terjadi di lapangan. Kedua, menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, 

gejala dan peristiwa yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam 

konteks ruang, waktu dan situasi lingkungan secara alamiah serta 

mendapatkan makna dari permasalahan yang hendak dicapai. Penelitian 

ini menggambarkan tentang manajemen kepemimpinan kepala madrasah 
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dalam meningkatkan profesionalitas guru PAI di MTs Bahrul Ulum 

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di MTs Bahrul Ulum Kabupaten Gowa 

Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkannya objek penelitian karena 

beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

1. Berpotensi untuk diadakan penelitian di MTs Bahrul Ulum 

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan 

judul yang diteliti. Karena manajemen kepemimpinan kepala 

madrasah dalam meningkatkan profesionalitas guru PAI 

merupakan kunci utama dalam keberhasilan pendidikan. 

2. Perkembangan lembaga pendidikan formal di Kabupaten Gowa 

begitu pesat yang berdampak persaingan-persaingan yang ketat, 

karenanya dibutuhkan kepala madrasah yang dapat menjalankan 

manajemen kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan 

profesionalitas guru PAI di MTs Bahrul Ulum Kabupaten Gowa 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Masih adanya masalah yang dihadapi kepala madrasah dalam 

manajemen kepemimpinan dan terdapat pula masalah yang 

dihadapi guru PAI pada kegiatan pembelajaran pada pada MTs 

Bahrul Ulum Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang 

membutuhkan solusi. 

Adapun waktu penelitian yaitu pada April sampai Mei 2022 
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C. Unit Analisis dan Penentuan Informan 

a. Informan yaitu dari kepala madrasah dan guru di MTs Bahrul Ulum 

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. 

b. Informan juga digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil 

penelitian lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan 

langsung dengan objek penelitian, tetapi memiliki hubungan 

dengan penelitian ini dan mengetahui serta memiliki wawasan 

tentang manajemen kepemimpinan kepala madrasah dan 

profesionalitas guru PAI di MTs Bahrul Ulum Kabupaten Gowa 

Provinsi Sulawesi Selatan. Di antaranya yaitu pengawas 

pendidikan, peserta didik, komiter madrasah, tenaga kependidikan, 

dan tokoh masyarakat, serta didukung referensi, baik berupa 

majalah, jurnal, maupun berbagai hasil penelitian yang relevan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi   

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala 

pada objek penelitian untuk mengetahui keberadaan obyek, situasi, 

konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian 

(Hadari Nawawi dan Martini Hadari .2006). Observasi atau pengamatan 

difokuskan pada manajemen kepemimpinan kepala madrasah dalam 
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meningkatkan profesionalitas guru dan difokuskan pada kegiatan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

2. Wawancara 

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan lisan yang dilakukan 

untuk memperoleh informasi dengan cara mewawancarai langsung orang-

orang yang dianggap dapat memberikan keterangan yang aktual dan 

akurat, dalam hal ini, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, para guru, 

dan peserta didik di di MTs Bahrul Ulum Kabupaten Gowa Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Pengumpulan data melalui wawancara dibagi dua yaitu: wawancara 

tak berstruktur dan wawancara berstruktur. Wawancara tak berstruktur 

biasa disebut wawancara mendalam dan wawancara terbuka yang tidak 

ada pilihan jawaban dari peneliti. Sedangkan wawancara terstruktur atau 

wawancara baku dan susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya 

dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan.  Untuk pelaksanaan 

wawancara dengan informan secara luwes dan kondusif, pewawancara 

memperhatikan keadaan informan yang akan diwawancarai dengan 

terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan. 

3. Dokumentasi 

Menurut Subagyo (1991), dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen yang 

dijelaskan sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi : keadaan 
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kepala madrasah, wakil kepala madrasah, keadaan guru dan peserta didik 

serta semua yang terkait dengan struktur organisasi guru, dan foto-foto 

pelaksanaan proses manajemen kemimpinan kepala madrasah, dan 

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

E. Teknik Analisis Data 

a. Data reduction yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal-hal 

yang tidak penting. 

b. Data display yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat, 

hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka 

data terorganisasikan dan tersusun sehingga mudah dipahami.  

Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data 

yang ditemukan sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi 

lebih objektif. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat 

yang bersifat deskriptif naratif. 

c. Data verivication yaitu penarikan kesimpulan terhadap data yang 

telah disajikan. Adapun dalam penarikan kesimpulan, peneliti 

membuat kesimpulan yang sifatnya longgar dan terbuka, baik dari 

hasil dokumentasi, observasi, maupun wawancara. 

F. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk menguji keabsahannya temuan peneliti ini, peneliti 

menggunakan teknik pengecekan validitas temuan sebagai berikut: 
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a. Presistent observation (ketekunan pengamatan), yaitu mengadakan 

observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna 

memahami gejala lebih mendalam terhadap aktivitas yang sedang 

berlangsung di lokasi penelitian. 

b. Uji tringgulasi untuk mengecek secara berulang, mencocokkan dan 

membandingkan temuan dari berbagai sumber, baik dokumentasi, 

obsevasi, maupun wawancara. 

c. Mengadakan pengecekan untuk membuktikan kebenaran temuan 

yang telah ditemukan peneliti. Khususnya temuan yang terkumpul 

dari dokumentasi, obsevasi, dan wawancara.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

A. Kepala Madrasah Sebagai Leader atau Pemimpin 

Kepemimpinan Kepala Madrasah Sebagai Leader atau 

Pemimpin dalam Meningkatkan profesionalitas Guru di MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa bisa efektif jika kepala madrasah aktif mengatasi dan 

menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran, 

mengobservasi kelas, kepala sekolah dan staf pengajar memiliki 

harapan yang tinggi terhadap peserta didik.  

Kepemimpinan Kepala Madrasah Sebagai Leader atau 

Pemimpin dalam Meningkatkan profesionalitas Guru di MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa efektif antara lain memiliki kepemimpinan pengajaran 

yang kuat, dan memiliki kepala madrasah yang mampu membuat 

keputusan yang jelas, konsisten dan adil. Selain memiliki gaya 

kepemimpinan instruksional yang kuat yang diterapkan dalam 

madrasah sehingga mencirikan adanya suasana madrasah yang aman 

dan teratur, dan pentingnya faktor budaya sekolah. 

Untuk memperjelas lebih mendalam mengenai gaya 

kepemimpinan kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , terutama dalam 

bentuk gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa  dalam upaya peningkatan profeionalitas guru pada MTs 

Bahrul Ulum Kab. Gowa, maka berikut peneliti paparkan gaya 

kepemimpinan kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  sebagai berikut: 

1. Gaya kepemimpinan Kharismatik 
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Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  termasuk kepala 

madrasah yang memiliki kharisma  tersendiri dimata bawahannya. 

Dari hasil wawancara semua informan mengakui sosok beliau yang 

kharismatik, mereka mengakui bahwa kepala madrasah mereka 

adalah sosok pemimpin yang ideal dan sukar dicari samanya.  

Berikut petikan wawancara dari guru MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa:  

 
“Saya menilai gaya kepemimpinan kepala madrasah di sini 
terkait dengan upaya peningkatan profesionalitas guru 
bahwa sulit untuk mencari pemimpin seperti beliau. Dengan 
kharisma dan keteladan yang beliau tunjukkan menjadi 
motivasi tersendiri bagi kami para guru”. (Nur Aida Rauf, 
M.Pd.I., Guru Akidah Akhlak  MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, 
Wawancara, Gowa, tanggal 11 Mei 2022). 
 

Dalam wawancara berikutnya guru MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  mengungkapkan:  

 
“Menurut saya pak, gaya kepemimpinan kepala madrasah di 
sini sangat kharismatik beliau adalah pemimpin yang ideal 
karena segala yang kami butuhkan dalam rangka 
pelaksanaan tugas kami sebagai guru dapat dipenuhi oleh 
belaiu. Tidak hanya sarana tetapi juga bimbingan”. (Herlinda, 
S.Pd.I., Guru Al-Qur’an Hadits MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, 
Wawancara, Gowa, tanggal 11 Mei 2022). 
 

Dari kutipan wawancara di atas mewakili hasil 

wawancara lainnya yang homogen sehingga peneliti 

berkesimpulan bahwa kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

adalah seorang pemimpin yang memiliki kharisma. Penilain ini 

ditunjang dari hasil observasi peneliti bahwa semua guru dan 
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pegawai menaruh rasa hormat kepada kepala MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa . 

2. Gaya kepemimpinan Demokratis 

Terkait dengan gaya ini, penulis memperoleh informasi 

dari hasil wawancara dengan guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa 

sebagai berikut:  

 
“Kepala Madrasah di sini dikenal sebagai sosok yang 
demokratis. Dalam pengambilan keputusan strategis, belaiu 
selalu mengedepankan prinsip musyawarah dengan para 
guru. Belaiu selalu menekankan pentingnya bekerja sama. 
Belaiu selalu memberikan perumpamaan bahwa lembaga ini 
ibaratnya mesin yang seluruh komponen harus bekerja 
sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mewujudkan 
visi dan misi madrasah”. (Syaiful, S.Pd,I. Guru Fiqih MTs 
Bahrul Ulum Kab. Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 11 Mei 
2022). 
 

Wawancara berikutnya, informan mengungkapkan bahwa:  

 
“Dalam menjalankan roda kepemimpinan sebagai kepala 
madrasah, ibu itu dalam memimpin melibatkan kita dalam 
pengambilan keputusan, sehingga para guru merasakan 
bahwa apa yang kami lakukan adalah dari lubuk hati kami 
dalam melaksanakan tugas dan peran kami sebagai guru, 
belaiu terbuka dalam menerima saran, bahkan kritikan yang 
ada  selalu disikapi dengan sikap posistif”. (Sunniati S.Pd.I., 
Guru SKI MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, 
tanggal 11 Mei 2022). 

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti berpendapat bahwa 

gaya kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  menerapkan gaya 

kepemimpinan demokrastis karena kepala MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  selalu bertitik tolak dari rasa persamaan hak dan persamaan 

kewajiban sebagai manusia, berusaha menyinkronkan kepentingan 
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dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan 

pribadi/bawahan, senang menerima saran, pendapat dan kritik, 

mengutamakan kerja sama kelompok dalam pencapaian tujuan 

organisasi, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada 

bawahan untuk melakukan tugas, dan berusaha memberikan 

kesempatan untuk berkembang kepada bawahan. Rasa hormat itu 

muncul karena pendekatan emosional yang kuat yang diberikan 

oleh kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  terhadap semua guru 

dan pegawainya bahkan peserta didiknya. 

3. Gaya kepemimpinan Tranformasional 

Kepemimpinan transformasional hadir menjawab tantangan 

zaman yang penuh dengan perubahan. Zaman yang dihadapai saat 

ini adalah zaman di mana manusia dapat mengkritik dan meminta 

yang layak dari apa yang diberikannya sesuai dengan 

kebutuhannya. Manusia pada era ini memiliki kebutuhan yang 

berkembang hingga pada keinginan untuk dapat 

mengaktualisasikan diri. Seseorang dengan gaya kepemimpinan ini 

adalah seorang pemimpin nyata yang menginspirasi timnya secara 

konstan dengan visi masa depan bersama. Pemimpin 

transformasional mencurahkan perhatian pada kebutuhan 

pengikutnya.  
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Gaya kepemimpinan transformasional merupakan salah 

satu gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa .  

Hal tersebut diketahui dari  hasil wawancara dengan guru 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa sebagai berikut:  

 
“Menurut saya, beliau dalam kepemimpinanya selalu 
memberikan spirit bagi semua guru, tidak membeda-
bedakan antara guru umum dan guru PAI. Belaiu memiliki 
kepedulian terhadap peningkatan kinerja kami, sehingga 
segenap kebutuhan kami  terkait dengan optimalisasi kinerja 
berusaha ia penuhi, jika pemimpin seperti ini pastilah sangat 
berpengaruh terhadap hasil kinerja guru dan berdampak 
pada hasil pembelajaran peserta didik di madrasah ini”. (Nur 
Aida Rauf, M.Pd.I, Guru Akidah Ahklak MTs Bahrul Ulum 
Kab. Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 11 Mei 2022). 

Pada wawancara yang lain diungkapkan oleh guru MTs 

Bahrul Ulum Kab. Gowa   bahwa:  

 
“Menurut saya gaya kepemimpinan kepala di madrasah ini 
saya perhatikan pemimpin yang baik karena memberikan 
bimbingan, pengawasan dan komunikasi yang harmonis 
kepada guru, serta tidak membeda-bedakan guru”. Herlinda, 
S.Pd.I, guru Alquran Hadits MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , 
Wawancara, Gowa, tanggal 11 Mei 2022). 

Sementara informan yang lain mengungkapkan bahwa:  

 
“Saya menilai gaya kepemimpinan kepala madrasah mulai 
dari awal kepemimpinannya di madrasah ini, beliau 
senantiasa menberikan dorongan terhadap para guru untuk 
meningkatkan kinerjanya. Beliau memiliki gaya 
kepemimpinan yang menurut saya pemimpin yang ideal 
yang sulit dicari samanya, karena kepala madrasah di sini 
memiliki kepedulian terhadap guru sampai pada tingkat 
kesejahteraan guru ia perhatikan. Belaiu jarang berada di 
dalam kantor pribadinya melainkan berbaur dengan guru dan 
warga sekolah lainnya. Beliu terbuka dalam berdiskusi, dan 
dikenal sebagai pemimpin yang  komunikatif. (Miftahur 
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Rohman, S. Pd.I, Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, 
Wawancara, Gowa, tanggal 11 Mei 2022). 

Dari petikan wawancara pada alenia di atas, peneliti 

berpendapat bahwa salah satu gaya kepemimpinan yang 

diterapkan oleh kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  adalah gaya 

kepemimpinan transformasi. 

4. Gaya Partisipatif 

Terkait dengan peran kepala madrasah dengan menerapkan 

gaya kepemimpinan kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , peneliti 

melakukan wawancara dengan beberapa informan dalam upaya 

peningkatan hasil pembelajaran peserta didik pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa , peneliti melakukan wawancara dengan kepala 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa mengutarakan:  

 
“Untuk meningkatkan hasil pembelajaran di madrasah ini, 
maka ada penekanan dan perhatian khusus yang kami 
berikan kepada guru sehingga guru serius dalam 
menjalankan tugas mencapai hasil pembelajaran peserta 
didik dengan maksimal. Saya senantiasa memberikan 
arahan, melakukan suvervisi berkala, mengevaluasi kinerja 
dan terus memberikan motivasi agar guru yang terus 
memacu diri dalam meningkatkan kenerjanya yang akan 
berdampak baik pada hasil pembelajaran”. (Miftahur 
Rohman, S. Pd.I, Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, 
Wawancara, Gowa, tanggal 12 Mei 2022). 

Hasil wawancara berikutnya dengan kepala MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa , sebagai berikut:  

 
Berbicara mengenai masalah gaya kepemimpinan, saya 
dalam memimpin madrasah ini, untuk mencapai visi 
madrasah yang menonjol, dari beberapa gaya gaya 
kepemimpinan, saya lebih cenderung menerapkan gaya 
kepemimpinan partisipatif  dan tentunya tidak menafikan 
menggunakan juga gaya gaya kepemimpina lainnya. Alasan 
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saya menonjolkan gaya kepemimpinan partisipatif adalah 
agar seluruh komponen yang ada di madrasah baik guru, 
pegawai maupun komponen lainnya sama-sama terlibat 
dalam kegiatan peningkatan mutu madrasah, dalam artian 
merasa memiliki madrasah ini. Perinsip yang saya tanamkan 
adalah anggap madrasah ini sebagai sawah kita semua. 
Anggap madrasah ini adalah lahan garapan yang darinya 
kita menggantungkan kehidupan tidak hanya duniawi 
melainkan juga ukhrawi. Kalau kita menginginkan hasil yang 
baik, kita harus bekerja sama dan memamfaatkan segenap 
potensi yang ada, insya Allah hasilnya akan kita petik 
bersama. Dalam menjalankan roda kepemimpinan 
madrasah, saya tidak merasa bahwa saya adalah bos yang 
kerjanya hanya memerintah, tetapi saya adalah mitra kerja 
sekaligus menejer yang berusaha menciptakan keteraturan 
dan menggali serta memamfaatkan potensi yang ada demi 
keemajuan madrasah. (Miftahur Rohman, S. Pd.I, Kepala 
MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 
13 Mei 2022). 

Dari kutipan wawancara di atas, maka dapat di ketahui 

bahwa kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa memiliki kecendrungan 

menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif tanpa menafikan 

penggunaan gaya kepemimpinan yang lain.   

Sebagai pemimpin dengan orientasi partisipatif pemberian 

motivasi adalah salah satu tehnik penerapannya dan berdasarkan 

hasil wawancara di atas, kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa 

memberikan motifasi dan menanamkan perinsip kerjasama dalam 

mengelola segenap potensi madrasah sebagai langkah meraih 

kemajuan madrasah. Maka berdasarkan hal tersebut, peneliti 

menyimpulkan ada kesesuian antara praktik gaya kepemimpinan 

kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa dengan konsep teoritis gaya 

kepemimpinan partisifatif yang menyatakan bahwa Gaya 

kepemimpinan partisifatif dipakai oleh mereka yang percaya bahwa 
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cara untuk memotivasi orang-orang adalah dengan melibatkan 

mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diharapkan 

akan menciptakan rasa memiliki sasaran dan tujuan bersama. 

Selanjutnya guru yang telah mengutarakan:  

 
“Salah satu yang menarik dari kepala madrasah di sini 
adalah kemampuan kepala madrasah untuk membuat setiap 
guru menilai dirinya sendiri dan merumuskan perbaikan 
terhadap kekurangan yang ada. Belaiu tidak menunjukkan 
lansung kekurangan-kekurangan itu sehingga kamipun tidak 
merasa dikritik tetapi sadar sendiri. Kemudian dari hasil itu 
ketika ada kekurangan yang didapati pada guru beliau tidak 
pernah ungkap di forum rapat melainkan ia jaga sebagai 
sesuatu yang bersifat privatif”. (Miftahur Rohman, S. Pd.I, 
MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 
12 Mei 2022). 

Dari keterangan tersebut diperoleh informasi bahwa di 

antara langkah praktis yang dilakukan oleh kepala MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  dalam meningkatkan hasil pembelajaran peserta 

didik adalah gaya kepemimpinan partisipatif dengan melakukan 

pertemuan terhadap segenap guru, dan juga bertindak sebagai 

koaching yang membimbing guru secara lansung bagi guru 

sehingga berdapmpak pada peningkatan hasil pembelajaran 

peserta didik di MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa. 
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B. Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Melakukan Pertemuan 

individual dan Observasi Kelas 

Pertemuan individual dilaksanakan oleh kepala Madrasah 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  untuk Meningkatkan profesionalitas 

Guru di MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, memberi pemecahan 

kesulitan yang dihadapi, sehingga dapat melaksanakan proses 

pembelajaran lebih baik, serta dapat memperbaiki kelemahan dan 

kekurangan yang dimiliki guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa .  

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Madrasah 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa sebagai berikut:  

 
“Penekanan saya setiap bertemu dengan guru adalah 
supaya selalu mengikuti perkembangan yang ada, baik di 
bidang teknologi, ilmu pengetahuan terutama pengetahuan 
yang mereka ajarkan dengan menganjurkan membaca, 
mengikuti diskusi/seminar dan sebagainya agar guru 
mengalami peningkatan wawasan dan profesionalisme guru. 
Demikian pula masalah kerja sama guru baik terhadap 
peserta didik, sesama guru, antara guru dengan staf, 
termasuk mengenai kedisiplinan terutama kehadiran guru. 
Yang terbanyak frekuensi penekanan saya adalah mengenai 
penggunaan RPP dan pencapaian target kurikulum”. 
(Miftahur Rohman, S.Pd.I, Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. 
Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 14 Mei 2022).   

Wawancara selanjutnya dengan kepala MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa  sebagai berikut:  

 
saya berusaha meningkatkan profesionalitas Guru dengan 
mendorong guru mengatasi kesulitan yang dihadapi peserta 
didik dan memberikan pengarahan, yang sedang dihadapi. 
(Miftahur Rohman, S. Pd.I, Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. 
Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 4 Juni 2022).   
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Peneliti melakukan wawancara dengan guru Madrasah MTs 

Bahrul Ulum Kab. Gowa, sebagai berikut:  

 
“Pelaksanaan supervisi yang dilakukan kepala madrasah yang 
berkaitan dengan pertemuan individu menurut saya kepala 
madrasah di sini melaksanakan pertemuan individu dengan 
guru, biasanya pertemuan individu ini laksanakan jika ada 
permasalahan yang dihadapi oleh guru”. (Sunniati S.Pd.I, 
Guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, 
tanggal 4 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditegaskan bahwa 

kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  telah melaksanakan supervisi 

berkaitan dengan pertemuan individu. Kepala Madrasah MTs 

Bahrul Ulum Kab. Gowa  lebih intensif melakukan percakapan 

individual yang dilaksanakan di ruang kepala madrasah jika ada 

permasalahan yang dihadapi guru.  

Pelaksanaan supervisi melalui pertemuan individu yang 

dilakukan kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  merupakan salah 

satu upaya dalam meningkatkan profesionalitas Guru di MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa. 

Pertemuan individu dilakukan oleh kepala madrasah dalam 

rangka meningkatkan profeionalitas guru sebagai kontrol agar 

kegiatan pembelajaran pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  terarah 

pada tujuan yang telah ditetapkan. Pembimbingan dan 

pengawasan yang dilakukan kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

terhadap guru. 
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Peneliti melakukan observasi pada MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  untuk mendapkan data yang lebih akurat. Agar mudah 

dipahami hasil observasi pertemuan individu ini, menurut penelitian 

cukup efektif untuk menyelesaikan problema yang dihadapi guru, 

baik permasalahan itu muncul dari kalangan guru maupun dari 

kalangan peserta didik karena guru senantiasa dalam pemantauan 

kepala kepala madrasah. 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di atas, 

dapat dipastikan bahwa peran kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

sebagai supervisor melalui supervisi pertemuan individu 

dilaksanakan oleh kepala madrasah untuk meningkatkan 

profeionalitas guru. 

Adapun Pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh 

kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa untuk membantu 

meningkatkan profeionalitas guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa .  

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala kepala MTs 

Bahrul Ulum Kab. Gowa, sebagai berikut:   

 
“Dalam pelaksanaan observasi kelas saya sebagai kepala 
madrasah bertindak sebagai supervisor mengontrol 
perlengkapan administrasi dan mengamati secara 
keseluruhan mulai dari perencanaan pembelajaran, 
membuka pembelajaran, penggunaan alat peraga, 
penggunaan metode mengajar, media, sarana, penggunaan 
strategi mengajar maupun teknik-teknik mengajar yang 
digunakan, penutup dan penilaian. Adapun kegiatan 
observasi melalui prosedur: pra-observasi dan post-
observasi; (1) pra-observasi yaitu sebelum observasi kelas, 
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kami melakukan wawancara serta diskusi dengan guru yang 
akan diamati. Biasanya diskusi dan wawancara tersebut 
mencakup kurikulum, pendekatan, metode dan strategi, 
media pengajaran, evaluasi dan analisis; (2) Observasi 
langsung, setelah wawancara dan diskusi mengenai apa 
yang akan dilaksanakan guru dalam kegiatan belajar 
mengajar, kemudian kami mengadakan observasi kelas. 
Observasi kelas meliputi pendahuluan (apersepsi), 
pengembangan, penerapan dan penutup; (3) Post-
Observasi, setelah observasi kelas selesai, kami 
mengadakan wawancara dan diskusi tentang: kesan guru 
terhadap penampilannya, identifikasi keberhasilan dan 
kelemahan guru, identifikasi ketrampilan-ketrampilan 
mengajar yang perlu ditingkatkan, gagasan-gagasan baru 
yang akan dilakukan”. (Miftahur Rohman, S. Pd.I, Kepala 
MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 8 
Juni 2022). 

Peneliti melanjutkan wawancara dengan guru pada Kepala 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa sebagai berikut:   

 
“Biasanya kepala madrasah melakukan observasi dengan 
menyampaikan kepada guru sebelum melakukan observasi 
dan terkadang melakukan observasi dengan tidak memberi 
informasi sebelumnya. Observasi yang telah dilaksanakan 
oleh kepala madrasah, sangat bermanfaat karena supervisor 
dapat mengamati guru secara langsung dan dapat memberi 
bimbingan kepada guru jika memiliki kekurangan dalam 
proses pembelajaran”. (Herlinda, S.Pd.I, Guru Kepala MTs 
Bahrul Ulum Kab. Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 8 Juni 
2022). 

Wawancara selanjutnya dengan kepala MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa  sebagai berikut:  

 
”Pada dasarnya teknik supervisi telah ditentukan waktunya, 
namun kepala madrasah sebagai supervisor terkadang 
harus melakukan observasi kelas dengan tidak memberitahu 
guru yang diobservasi, agar saya mengetahui keadaan 
alamiah yang dilakukan oleh guru. Jika saya menyampaikan 
terlebih dahulu boleh jadi guru memperlihatkan yang baik 
saja. Juga biasa menyampaikan sebelumnya ketika hendak 
melaksanakan observasi kelas. Dalam melaksanakan 
observasi kelas terkadang saya menemukan guru yang 
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melaksanakan pembelajaran yang sifatnya monoton/tidak 
bervariasi. Selain itu saya juga menyiapkan instrument 
dalam melaksanakan observasi kelas. Saya melaksanakan 
observasi kelas bukan mencari-cari kekurangan guru 
sebagai bentuk untuk menjatuhkan guru, akan tetapi 
observasi dilakukan agar saya dapat memberi masukan, 
bimbingan dan arahan dari hasil observasi tersebut. Adapun 
yang diobservasi yaitu (1) perencanaan pembelajaran yang 
disiapkan oleh guru meliputi program tahunan, program 
semester, silabus, RPP, kalender, jadwal, agenda, daftar 
nilai, KKM, dan absen; (2) kegiatan pembelajaran meliputi 
pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup”. (Miftahur Rohman, 
S. Pd.I, Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , Wawancara, 
Gowa, tanggal 9 Juni 2022). 

Pelaksanaan program supervisi yang dilakukan oleh kepala 

Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa melalui observasi kelas 

mencakup semua komponen yang terkait dan mempengaruhi 

terhadap Meningkatkan profesionalitas Guru, karena supervisi 

sebagai suatu usaha memberi layanan kepada guru baik secara 

individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki 

pembelajaran. 

Peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang guru 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  sebagai berikut:  

 
“Observasi kelas oleh kepala madrasah sangat bermanfaat, 
karena membantu guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran, baik itu dalam menerapkan metode 
pembelajaran, maupun penggunaan media dalam proses 
pembelajaran. (Syaiful, S.Pd.I, Guru MTs Bahrul Ulum Kab. 
Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 12 Juni 2022).  

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa kepala 

madrasah dalam melaksanakan supervisi dengan melakukan 

observasi atau mengamati secara langsung keseluruhan kegiatan 
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guru, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan 

pembelajaran. 

Observasi kelas yang dilakukan oleh kepala MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  merupakan upaya perbaikan dan perkembangan 

proses pembelajaran secara total, yang tujuan supervisi tidak 

hanya memperbaiki mutu guru, tetapi juga membina pertumbuhan 

profesi guru dalam arti luas termasuk di dalamnya pengadaan 

fasilitasfasilitas, pelayanan, kepemimpinan dan pembinaan human 

relation yang baik kepada semua pihak yang terkait. 

Peneliti melakukan observasi berkaitan dengan observasi 

kelas yang dilaksanakan oleh kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , 

terbukti bahwa kepala madrasah melakukan observasi kelas 

dengan melakukan pengamatan terhadap guru yang melaksanakan 

proses pembelajaran.  

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dan observasi 

tersebut membuktikan bahwa kegiatan observasi kelas 

dilaksanakan oleh kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , sehingga 

memberi manfaat kepada guru khususnya dalam pengembangan 

profesonalitas guru. Dikatakan demikian karena kepala MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  dapat melihat langsung kelebihan dan 

kekurangan guru, kemudian membantu dan membimbing guru 

ketika guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa .  
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Pelaksanaan observasi kelas untuk mengamati 

pembelajaran guru di kelas kemudian kepala madrasah 

memberikan masukan kepada guru berupa cara-cara memotivasi 

peserta didik agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik yang 

memerlukan banyak metode dan strategi untuk menarik perhatian 

peserta didik dalam belajar.  

Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  melakukan supervisi 

melalui observasi kelas, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan 

observasi kelas sangat efektif meningkatkan profeionalitas guru 

pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa . 

Bahkan hasil observasi pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

peneliti menemukan satu metode pengawasan melalui sistem 

control. Hal ini menurut peneliti adalah suatu langkah maju yang 

dilakkan Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  yaitu monitoring 

proses pembelajaran di kelas melalui media CCTV dan Bell yang 

berpusat (central) di ruang kepala madrasah yang berfungsi untuk 

mengontrol seluruh kelas yang ada di MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa, sehingga guru yang belum masuk kelas pada waktu proses 

pembelajaran dimulai terlihat dari CCTV. Ataukah guru yang tidak 

aktif akan mendapat teguran lewat bel langsung dari ruang kepala 

madrasah.  

Peneliti juga melakukan observasi terhadap pelaksanaan 

supervisi kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, menunjukkan 
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bahwa kepala madrasah memberikan saran-saran agar guru 

tersebut Iebih memperhatikan cara membuat RPP dan harus 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dengan memberikan 

contoh RPP yang telah memenuhi standar, serta member saran 

kepada guru agar meningkatkan kemampuan dalam menerapkan 

metode yang bervariasi. 

Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  tersebut kemudian 

dibuktikan dengan beberapa dokumentasi yang sempat ditunjukka 

kepada peneliti berupa dokumen supervisi administrasi dan 

supervisi proses pembelajaran. Dari hasil dokumentasi supervisi 

administrasi, peneliti memperoleh informasi bahwa kepala MTs 

Bahrul Ulum Kab. Gowa  melakuakan Supervisi Administrasi 

berjenjang dua kali dalam satu tahun ajaran, dan MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa  melakukan suvervisi proses sekurang-kurangnya dua 

kali dalam satu semester tergantung dari tingkat kemampuan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kepala 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa melakukan supervisi dengan 

menggunakan teknik observasi untuk mengetahui letak kekurangan 

yang dilakukan oleh guru baik dalam kegiatan awal, kegiatan inti 

maupun kegiatan akhir dengan memberikan saran-saran, arahan-

arahan dan petunjuk-petunjuk agar guru dapat memperbaikinya, 

serta observasi kelas yang dilakukan oleh kepala MTs Bahrul Ulum 
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Kab. Gowa dianggap bermanfaat oleh guru, karena jika kepala 

madrasah menemukan kekurangan maka kepala madrasah 

menyarankan agar kekurangan itu dapat diperbaiki dengan 

memberikan contoh-contohnya, dengan cara seperti itu berdampak 

positif terhadap hasil pembelajaran peserta didik pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa.  

C. Profesionalitas Guru pada MTs Bahrul Ulum Kabupaten Gowa  

1. Penguasaan Materi Pelajaran Secara Luas dan Mendalam 

Sesuai dengan Standar Isi Program Satuan Pendidikan  

Profesional yang dimiliki oleh guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Profesional 

tersebut terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan 

profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Artinya guru 

pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  bukan saja harus pintar, 

mentransfer ilmunya kepada peserta didik, tetapi harus pandai dalam 

mendidik peserta didik, sehingga peserta berilmu dan memiliki akhlak 

yang mulia.  

Guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  harus benar-benar 

menjadi figur dan idola bagi peserta didiknya untuk memperoleh 

sejumlah pengetahuan. Oleh sebab itu, guru pada MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa  arus benar-benar menjadi guru yang ahli dalam bidang 

tugasnya masing-masing sehingga proses pembelajaran berjalan 

dengan baik secara optimal dan bermanfaat bagi peserta didik.  
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Dalam hubungannya dengan tugas guru, profesional guru dapat 

diartikan kecakapan yang dimiliki oleh seorang guru dalam 

melaksanakan pekerjaannya, serta merupakan perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang 

secara menyeluruh  membentuk kompetensi standar profesi guru.  

Profesional guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  diwujudkan 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap 

profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang pendidik. 

Adanya standar profesional guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

merupakan jaminan dikuasainya materi pelajaran oleh guru sehingga 

yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, 

dapat membina secara efektif dan efisien kepada peserta didik serta 

dapat melayani pihak yang berkepentingan terhadap proses 

pembelajaran. 

Peneliti mewawancarai peserta didik yang berhubungan dengan 

penguasaan materi pelajaran oleh guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa, sebagai berikut:  

 
“Sebenarnya guru kami di sini pada umumnya menguasai 
materinya, hanya pemahaman peserta didik terhadap 
penjelasan guru berbeda-beda ada yang sangat memahami, 
kadang-kadang memahami penjelasan guru, dan ada yang 
kurang memahami penjelasan guru”. Amrul Muttaqin, Peserta 
Didik Kelas VII MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, Wawancara, 
Gowa, tanggal 13 Juni 2022). 
 

Peneliti melanjutkan wawancara kepada salah seorang 

peserta didik MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  sebagai berikut:  
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Kalau menurut saya guru di madrasah ini menguasai materi 
pelajaran, karena pada saat menyampaikan pelajaran meskipun 
tidak membuka buku penjelasannya sangat bagus, dan selalu 
membuka diskusi dan tanya jawab setelah menjelaskan materi 
pelajaran”. ( Ikbaluddin, Peserta Didik Kelas VIIII MTs Bahrul 
Ulum Kab. Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 13 Juni 2022).   
 

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada peserta 

didik MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  sebagai berikut:  

 
Menurut sebagian guru di sini saya anggap belum menguasai 
materi karena setiap selesai pembahasan guru jarang memberi 
peluang bertanya bagi peseta didik dan sebagian guru tidak 
terbuka menerima pertanyaan”. (Rahmawati Razak, Peserta 
didik Kelas IX MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , Wawancara, 
Gowa, tanggal 14 Juni 2022).  

 

Selanjutnya  peneliti melakukan wawancara kepada peserta 

didik MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  sebagai berikut:  

 
Kalau menurut saya, tidak semua guru menguasai materi 
pelajaran karena ada beberapa guru di madrasah ini hanya 
menyajikan materi pelajaran, kemudian bertanya kepada kami 
(peserta didik) tapi jarang member peluang kepada kami untuk 
bertanya kepada guru”. (Hasbi Assyiddiq, Peserta didik Kelas IX 
MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 14 
Juni 2022).  

 Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut di atas peneliti 

menganalisis bahwa guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  di 

antaranya telah menguasai materi pembelajaran, di sisin lain masih 

ada guru yang relatif tertutup dan diduga wawasan atau penguasaan 

materi masih rendah karena masih ada peserta didik beranggapan 

belum menguasai materi pelajaran karena jarang memberi peluang 

kepada peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi.  
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Peneliti melanjutkan wawancara dengan guru MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa  sebagai berikut:  

 
“Saya sebagai guru berupaya menguasai materi pelajaran agar 
peserta didik lebih mudah memahami dan menerima penjelasan 
pelajaran. Cuma menurut pengamatan saya terkadang 
kemampuan peserta didik menerima pelajaran bervariasi ada 
yang cepat, ada yang sedang, dan bahkan ada yang lambat, yang 
lambat inilah sulit menerima pelajaran artinya jauh dari tujuan 
yang ingin dicapai”. (Nur Aida Rauf, M.Pd.I, Guru MTs Bahrul 
Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 14 Juni 2022). 

Peneliti mengadakan observasi dalam proses pembelajaran 

pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , peneliti melihat suasana kelas 

tidak terlalu tenang dan aman ini disebabkan karena masih ada 

peserta didik yang belum puas dalam menerima pelajaran. Masih ada 

di antara peserta didik yang keluar masuk kelas pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Masih ada peserta didik yang kelihatan 

mengantuk dalam proses pembelajaran, dan masih ada peserta didik 

yang berkomunikasi dengan temannya, sehingga mengganggu proses 

pembelajaran.   

Hasil wawancara dan hasil observasi, penulis menganalisis 

bahwa guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  menguasai materi, 

walaupun demikian masih ada peserta didik yang masih kurang 

memahami penjelasan guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , artinya 

masih perlu ditingkatkan lagi penguasaan materi agar semua peserta 

didik memahami penjelasan dalam proses pembelajaran, dan tidak ada 

lagi peserta didik yang keluar masuk, mengantuk dan berisik pada saat 

proses pembelajaran. Intinya, guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  
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masih perlu meningkatkan kemampuan mengelola pembelajaran dan 

mengelola peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di beberapa kelas di MTs 

Bahrul Ulum Kab. Gowa , bahwa guru mengaitkan dengan 

pengetahuan lain yang relevan. Guru mengaitkan materi dengan 

realitas kehidupan. Dengan demikian, penguasaan materi 

pembelajaran guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  menunjukkan pada 

kemampuan yang baik. 

Hasil observasi dalam kegiatan inti, guru MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  mengaitkan pertanyaan yang dilontarkan pada apersepsi 

dengan materi yang akan dibahas lebih lanjut, stelah itu, guru 

menjelaskan materi pelajaran sesuai dengan RPP., guru 

mengidentifikasi materi pelajaran, guru melibatkan peserta didik secara 

aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dengan pemberian 

pertanyaan. MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  mengarahkan peserta didik 

untuk memperhatikan penjelasan melalui penggunaan media gambar, 

dan memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, 

selain itu guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap 

kegiatan pembelajaran. Setelah selesai kegiatan inti maka guru bidang 

studi Pendidikan Agama Islam melanjutkan dengan menutup 

pelajaran. 
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Berdasarkan hasil observasi tersebut, terlihat bahwa 

kemampuan guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  dalam mengarahkan 

dan memelihara keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran 

termasuk baik, dan penggunaan bahasa sudah menggunakan dengan 

baik dan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. 

2. Kemampuan Merencanakan Pembelajaran 

Berkaiatan dengan kemampuan guru merencanakan 

pembelajaran, peneliti wawancara dengan guru di MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa sebagai berikut: 

 
“Dalam perencanaan pembelajaran yaitu dipersiapkan 
program tahunan, program semester, mempersiapkan silabus, 
RPP, kalender, daftar nilai, KKM, dan absensi. Tetapi khusus 
dalam RPP memuat pertama kompetensi inti; kedua 
kompetensi dasar; ketiga indikator pencapaian kompetensi; 
keempat tujuan pembelajaran; kelima materi pembelajaran; 
keenam pendekatan, model dan metode; ketuju kegiatan 
pembelajaran meliputi pendahuluan/kegiatan awal, kegiatan 
inti, penutup; kedelapan penilaian pembelajaran, remedial dan 
pengayaan; kesembilan media, alat/bahan, dan sumber 
belajar”. (Nur Aida Rauf, M.Pd.I, Guru Akidah Akhlak pada 
MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 12 
Mei 2022). 

Selain hal tersebut di atas, salah seorang guru menjelaskan 

bahwa:  

 
“Khusus penyusunan RPP memuat: Identitas, kompetensi inti; 
kompetensi dasar; indikator pencapaian kompetensi; tujuan 
pembelajaran; materi pembelajaran yang akan disampiakan; 
pendekatan, model dan metode; kegiatan pendahuluan, 
kegiatan inti, penutup; penilaian pembelajaran, remedial dan 
pengayaan; dan media, alat/bahan, serta sumber belajar”. 
(Herlinda, S.Pd.I, Guru, Wawancara, Gowa, tanggal 12 Mei 
2022). 



101 

 

 
 

Peneliti melanjutkan wawancara berkaiatan dengan guru 

merencanakan pembelajaran pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, 

sebagai berikut:  

 
“Dalam perencanaan disesuaikan dengan garis besar materi 
yang akan diajarkan, sehingga mudah dimengerti peserta 
didik, merancang media yang tepat digunakan untuk 
memberikan contoh yang sesuai sub materi yang akan 
dijelaskan, menentukan metode pembelajaran yang akan 
diterapkan serta menentukan model pembelajaran”. (Sunniati 
S.Pd.I, Guru al-Qur’an Hadis pada MTs Bahrul Ulum Kab. 
Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 13 Mei 2022). 

Berkaitan hal tersebut di atas, peneliti melanjutkan wawancara 

dengan guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  dikatakan bahwa: 

 
 ”Komponen RPP mencakup: (1) identitas madrasah/nama 
satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) 
alokasi waktu; (3) KI, KD, Indikator Pencapaian Kompetensi; 
(4) tujuan pembelajaran; (5) materi pembelajaran; (6) 
pendekatan, model dan metode; (7) media/alat, bahan, dan 
sumber belajar; (8) langkah-langkah pembelajaran, dan (9) 
penilaian pembelajaran. Selaian itu dalam merancang 
perencanaan pembelajaran, bukan dilakukan secara spontan, 
akan tetapi sebelum saya menyususn perencanaan 
pembelajaran saya memperhatikan dan mempersiapkan diri 
sebaik mungkin baik persiapan fisik, mental, maupun materi 
pelajaran yang akan diajarkan. Persiapan fisik berupa penam-
pilan jasmani, baik berupa pakaian, kerapian, kebugaran 
jasmani, dan kami mempertimbangkan kemampuan kami 
dalam mengelolah pembelajaran itu sendiri, jangan sampai 
perencanaan yang akan saya terapkan justru menghambat 
proses pembelajaran karena saya sendiri belum menguasai 
yang akan direncanakan. Tetapi persiapan mental itu tidak 
dicantumkan dalam RPP”. (Herlinda, S.Pd.I, Guru MTs Bahrul 
Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 13 Mei 2022).  

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dalam 

perencanaan yang dilaksanakan oleh guru pada MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa  memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan 
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peserta didik dan kemampuan guru itu sendiri. Pertimbangan 

tersebut merupakan langkah tepat karena perencanaan merupakan 

pemetaan langkah-langkah ke arah tujuan yang akan dicapai. Dalam 

kerangka ini, perencanaan pembelajaran mutlak dikerjakan oleh 

guru. Perencanaan pembelajaran atau desain instruksional 

membantu guru mengarahkan langkah dan aktivitas serta kinerja 

yang akan ditampilkan dalam proses pembelajaran.  

Maka dapat dipahamii bahwa guru pada MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa  dalam merancang perencanaan pembelajaran dengan 

mempertimbangkan dan mempersiapkan diri atau mental mencakup 

sikap batin guru, meskipun tidak dicantumkan dalam RPP. Persiapan 

mental dalam melaksanakan pembelajaran guru mempunyai 

komitmen dan mencintai profesi pendidik dalam membantu peserta 

didik mencapai taraf kedewasaan dan mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif.  

Perencanaan pembelajaran pada MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  guru mempertimbangkan kemampuan, keadaan dan 

karateristik peserta didik sebagai suatu individu dan kelompok. 

Artinya dipastikan bahwa guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  selalu 

mempertimbangkan kemampuan peserta didik dalam menyusun 

perencanaan pembelajaran.  

Peneliti melakukan wawancara dengan guru MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa , sebagai berikut:  
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“Dalam merencanakan pembelajaran saya sebagai guru 
menganalisis program semester karena merupakan langkah 
awal sebelum menyusun RPP. Analisis ini dikembamgkan 
berdasarkan alur pencapaian kompetensi sebelumnya. 
Termasuk memperhatikan perbedaan kemampuan peserta 
didik di antaranya kemampuan daya serapnya dalam 
menerima pelajaran karena peserta didik bervariasi dalam 
menerima pelajaran, akan berbeda kesiapan menerima 
penjelasan dengan yang berkemampuan rendah. Meskipun 
kemampuan peserta didik tidak dicantumkan dalam RPP, 
tatapi dalam membuat RPP dipertimbangkan kemampuan 
peserta didik. Maka media yang digunakan, metode, dan 
model pembelajaran yang akan diterapkan saya sebagai guru 
mempertimbangkan dan disesuaikan dengan kemampuan 
peserta didik. Karena terkadang diterapkan model 
pembelajaran, akan tetapi peserta didik belum mampu 
mengikuti model pembelajaran tersebut. Hal tersebut jika 
dipaksakan akan menghambat proses pelaksanaan 
pembelajaran”. (Syaiful, S.Pd, Guru Fiqih MTs Bahrul Ulum 
Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 16 Mei 2022). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diasumsikan, guru pada 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  memiliki kemampuan, menyusun 

perencanaan pembelajaran karena guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  melaksanakan perencanaan pembelajaran yang berkaitan 

dengan kesiapan materi meliputi penguasaan bahan pelajaran yang 

akan disampaikan kepada peserta didik. Penguasaan ini tercermin 

dari pemahaman yang utuh tentang materi pokok yang ada dalam 

kurikulum dan diperkaya dengan wawasan keilmuan mutakhir.   

Dalam perencanaan pembelajaran pada MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa  beberapa hal diperhatikan dan dipertimbangkan guru 

sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang guru MTs 

Bahrul Ulum Kab. Gowa sebagai berikut:  

 
“Saya merencanakan pembelajaran bukan hanya menyontek 
perencanaan teman atau menyalin perencanaan yang tahun 
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sebelumnya karena kemampuan peserta didik bervariasi. 
Olehnya itu diperhatikan dengan baik di antaranya; penentuan 
tujuan pembelajaran, mempertimbangkan waktu, strategi 
optimum, alat dan sumber, serta kegiatan pembelajaran dan 
evaluasi, serta kemampuan saya sendiri dalam menerapkan 
yang telah direncanakan, serta kemampuan peserta didik, 
bahkan saya memperhatiikan lingkungan madrasah. 
Tujuannya agar dapat mencapai tujuan yang maksimal”. 
(Syaiful, S.Pd.I, Guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa 
Wawancara, Gowa, tanggal 16 Mei 2022). 

Sejalan dengan hasil wawancara informan di atas, peneliti 

melakukan wawancara dengan wakil kepala MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa sebagai berikut:  

 

“Sebelum membuat perencanaan pembelajaran, guru di 
madrasah ini terlebih dahulu harus menguasai secara teoritis 
dan praktis unsur yang terdapat dalam strategi pembelajaran 
itu sendiri, mengidentifikasi tujuan, isi, dan teknik serta 
penilaian merupakan unsur utama yang secara minimal harus 
ada dalam setiap perencanaan pembelajaran. Sehingga guru 
mampu mendeteksi keberhasilan strategi yang akan 
diterapkan dalam proses pembelajaran”. (Handayani, S. Pd.I, 
WAKAMAD Bidang Kurikulum MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, 
Wawancara, Gowa, tanggal 17 Mei 2022). 

Menurut kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa bahwa 

perencanaan:  

 
”Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh masing-masing 
guru tetapi tetap diperiksa oleh kepala madrasah dan 
pengawas atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala 
madrasah, atau pengawas. Dalam mengembangkan RPP, 
guru memperhatikan silabus, buku teks, guru, peserta didik, 
jadwal pelaksanaan, format yang telah disiapkan, tugas-tugas 
belajar yang akan dipelajari dan yang telah diidentifikasi, 
materi pelajaran, alat pelajaran, masukan dan karakteristik 
peserta didik yang telah diidentifikasi, bahan pelajaran yang 
telah direncanakan, metode dan media yang akan digunakan”. 

(Miftahur Rohman, S. Pd.I, Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. 
Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 17 Mei 2022). 
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Masih berkaitan dengan hal tersebut di atas peneliti 

mengadakan wawancara dengan kepala MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa ,bahwa perencanaan pembelajaran meliputi:  

 
“Mengidentifikasi, menetapkan spesifikasi, kualifikasi 
perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik, 
memilih sistem pendekatan (model) pembelajaran, memilih 
dan menetapkan metode, dan menetapkan standar 
keberhasilan”. (Miftahur Rohman, S. Pd.I, Kepala MTs Bahrul 
Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 17 Mei 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tergambar bahwa 

pertimbangan dan yang diperhatiakn guru pada MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa dalam perencanaan pembelajaran beragam. Hasil 

wawancarar di atas, menunjukkan bahwa dalam perencanaan 

pembelajaran guru pada MTs Bahrul Ulum mempertimbangkan dan 

memperhatikan, integritas guru itu sendiri, kemampuan peserta didik 

yang memiliki tingkat multikultural, sehingga guru harus merancang 

berbagai langkah strategis agar proses pembelajaran berjalan 

dengan efektif, semua peserta didiknya bisa mencapai 

kompetensinya sesuai dengan harapan tanpa ada yang 

terdiskriminasi. 

Pertimbangan dan yang diperhatikan guru dalam 

perencanaan pembelajaran bisa sangat beragam, tetapi dalam 

rencana pembelajaran pada MTs Bahrul Ulum komposisinya 

setidaknya mencakup lima hal yang disebut sebagai format 

perencanaan pembelajaran yang berbasis belajar interaktif, yaitu; 
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tujuan pembelajaran, materi pelajaran, strategi atau metode 

pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.  

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa guru pada 

MTs Bahrul Ulum, sebelum melaksanakan pembelajaran guru 

menyiapkan perangkat pembelajarannya sebagai acuan dalam 

pembelajaran agar proses pembelajaran terarah dan mudah 

dievaluasi keberhasilan guru dalam menerapkan yang telah 

dirancang seebelumnya, dan mampu mendeteksi hasil belajar 

peserta didik. 

Peneliti memperkuat hasil wawancara dan observasi melalui 

analisis dokumentasi berkaitan dengan perencanaan pembelajaran 

pada MTs Bahrul Ulum, terdapat dokumentasi berupa RPP dalam 

komponen RPP mencakup: (1) identitas madrasah/nama satuan 

pendidikan, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) alokasi waktu; 

(3) kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian 

kompetensi; (4) tujuan pembelajaran; (5) materi pembelajaran; (6) 

pendekatan, model dan metode; (7) media/alat, bahan, dan sumber 

belajar; (8) langkah-langkah pembelajaran, dan (9) penilaian 

pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran pada hakikatnya rencana 

kegiatan pembelajaran yang dipilih oleh guru dalam rangka usaha 

pencapaian tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Dalam RPP 

disusun agar proses pembelajaran berlangsung secara interaktif, 
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inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam 

perencanaan pembelajaran dikaji alternatif kegiatan apa yang akan 

dilaksanakan, menyeleksi di antara kegiatan yang harus dilaksnakan 

untuk mencapai tujuan. 

Guru pada MTs Bahrul Ulum, membuat rencana pembelajaran 

untuk mempermudah dan meningkatkan proses kegiatan 

pembelajaran serta meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik, 

makin baik perencanaan yang dibuat, akan makin mudah 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran, sehingga makin tinggi hasil 

yang dapat dicapai. 

Guru pada MTs Bahrul Ulum, sebelum proses pembelajaran 

para guru mempersipkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) karena hal tersebut merupakan acuan atau pedoman bagi 

guru dalam mengajar. Dalam merencanakan pembelajaran guru 

pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  memperhatikan hubungan 

antara tujuan pengajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. 

Karena ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Pada 

prinsipnya pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

ringkas, tetapi terlihat langkah-langkah yang jelas. 



108 

 

 
 

Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada 

MTs Bahrul Ulum meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, 

langkah-langkah pembelajaran, alat/ bahan/ sumber belajar, 

penilaian proses dan hasil kegiatan belajar dengan 

mempertimbangkan yang hendak dikembangkan melalui pokok 

bahasan dalam bidang studi yang menyangkut aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik; kegiatan pembelajaran yang meliputi materi, 

metode, sarana dan sumber pelajaran; penilaian terhadap peserta 

didik untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyerap 

materi yang diberikan serta mengukur keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran. 

Penyusunan menerapkan prinsip-prinsip pedagogis sehingga 

peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang efektif dalam 

mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Rancangan RPP 

kaya akan inovasi sesuai dengan spesifikasi materi ajar dan 

lingkungan belajar peserta didik (sumber daya alam dan budaya 

lokal, kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi). 

Berdasarkan hasil teknik pengecekan validitas temuan melalui 

uji tringgulasi untuk mengecek secara berulang, mencocokkan dan 

membandingkan data dari berbagai sumber, baik dokumentasi, 
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obsevasi, maupun wawancara maka dapat dipastikan bahwa guru 

pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  menyiapkan secara optimal 

perencanaan pembelajaran dalam melaksanakan peningkatan hasil 

pembelajaran peserta didik. 

Dikatakan demikian karena RPP yang disusun oleh guru pada 

MTs Bahrul Ulum menyusun RPP secara lengkap, interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, kreativitas, sesuai dengan bakat, 

minat, perkembangan fisik dan psikologis peserta didik, dan 

sistematis sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran. 

Jika diperhatikan hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi RPP yang disusun oleh guru sangat baik,  akan tetapi 

masih ada guru yang belum berpedoman pada RPP saat 

pelaksanaan pembelajaran di kelas 

Penulis melakukan wawancara dengan pengawas untuk 

memastikan apa penyebab sehingga masih ada guru yang tidak 

membawa RPP pada saat pembelajaran berlangsung di kelas pada 

MTs Bahrul Ulum, sebagai berikut:  

 
“Sebenarnya saya sebagai pengawas selalu memperingatkan 
agar guru membawa RPP saat pembelajaran di kelas akan 
tetapi ada saja alasan guru, khususnya guru yang sudah tua 
dan merasa senior biasanya cuek. Misalnya suatu ketika saya 
tanya mana RPP-nya? Kenapa tidak membuat RPP? 
Jawabannya ada di file. Ketika saya suruh mengambilnya, dia 
tidak datang lagi kepada saya sampai waktu habis. Saya juga 
bertanya kepada kepala madrasah tentang hal tersebut 
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sebagian kepala madrasah menyatakan bahwa semua guru di 
sini ditekankan membuat RPP dan menggunakannya dalam 
proses pembelajaran, kalau ada yang tidak membawa 
kemungkinan hanya lupa”. (Ambo Tang, Pengawas 
Pendidikan MTs Bahrul Ulum, Wawancara, Gowa, tanggal 14 
Mei 2022). 

Untuk memastikan kebenaran dari hasil wawancara dengan 

pengawas peneliti melanjutkan observasi di kelas saat pembelajaran 

berlangsung untuk membuktikan apakah guru MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  membawa RPP saat pembelajaran berlangsung terlihat para 

guru menyiapkan RPP saat proses pembelajaran berlangsung. Hal 

tersebut sangat membantu guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran yang dapat berdampak baik pada peningkatan hasil 

pebelajaran MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa.  

Berdasarkan hasil trianggulasi melalui wawancara, observasi 

di kelas, dan analisis dokumentasi peneliti menegaskan bahwa guru 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  telah membuat RPP terlebih lagi untuk 

keperluan alat bukti dalam pelaksanakan akreditasi, karena peneliti 

menelusuri dokumen pengembangan silabus, RPP yang dibuat guru, 

ternyata terdapat beberapa bundle silabus dan RPP bahkan terdapat 

program tahunan dan program semester, pengembangan bahan ajar 

dan media, kisi-kisi soal yang diperlihatkan oleh beberapa madrasah. 

3. Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran di Kelas 

a. Kemampuan Membuka Pembelajaran (Pendahuluan) 

Kemampuan membuka pembelajaran sebagai kegiatan 

pendahuluan yang menyenangkan dalam proses pembelajaran di 



111 

 

 
 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa berarti kegiatan kemampuan 

membuka pelajaran yang merupakan usaha guru untuk 

menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian 

peserta didik agar terpusat kepada apa yang akan dipelajari.  

Kemampuan membuka pembelajaran sebagai kegiatan 

pendahuluan yang menyenangkan dalam proses pembelajaran di 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  dapat diktehui melalui wawancara 

dan observasi.  

Penulis wawancara dengan guru MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa sebagai berikut:  

 
“Dalam kegiatan penduluan saya sebagai guru berpedoman 
pada RPP bahwa dalam RPP kegiatan awal memuat berdoa, 
apersepsi, menyampaikan kompetensi, tujuan pelajaran 
dengan mengemukakan secara spesifik dan singkat supaya 
memungkinkan peserta didik memperoleh gambaran yang 
jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang 
hendak ditempuh dalam mempelajari materi pembelajaran. 
Selain itu memberi motivasi agar membangkitkan rasa ingin 
tahu, memperhatikan pengelolaan kelas dan pengelolaan 
peserta didik. Misalnya memindahkan tempat duduk peserta 
didik yang selalu menggunggu teman”. (Sahabuddin, Guru 
Akidah Akhlak MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, Wawancara, 
Gowa, tanggal 18 Mei 2022).  

Peneliti melanjutkan wawancara dengan pesera didik kelas 

VIII MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa sebagai berikut:  

 
“Biasanya kalau pelajaran selalu diawali membaca doa 
bersama dan diberi motivasi oleh guru, serta menyampaikan 
metode yang akan diterapkan dalam pembelajaran. 
(Wahyuni, Peserta Didik Kelas VIII MTs Bahrul Ulum Kab. 
Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 18 Mei 2022).  

Wawancara selanjutnya sebagai berikut:  
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“Kalau awal pelajaran guru selalu bertanya kepada kami 
materi pelajaran minggu lalu, dan menyampaikan kepada 
kami tujuan pelajaran yang mau dicapai”. (Aditya Bahar, 
Peserta Didik Kelas VIII, MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, 
Wawancara, Gowa, tanggal 18 Mei 2022).  

Menurut salah seorang guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  dalam wawancara, sebagai berikut:  

 
“Dalam pendahuluan pembelajaran dilaksanakan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 
ruang yang cukup bagi peserta didik berkreativitas, sehingga 
pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Selain itu 
membandingkan dengan pengetahuan baru dengan 
pengetahuan yang telah diketahui peserta didik, atau guru 
menjelaskan konsepnya terlebih dahulu baru kemudian 
uraian secara terinci”. (Abd Muhaimin, Guru MTs Bahrul 
Ulum Kab. Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 17 Mei 2022). 

Untuk memperkuat penjelasan informan sebelumnya, 

peneliti melanjutkan wawancara dengan guru pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  sebagai berikut:  

 
“Dalam pendahuluan pembelajaran dilakukan yaitu 
mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan 
langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan 
masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang relevan dang materi yang akan 
dipelajari, serta membuat kaitan pelajaran dengan 
menghubungkan materi yang telah dikuasai peserta didik 
dengan materi yang akan disampaikan”. (Dahriana Daud, 
Guru SKI MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, 
tanggal 17 Mei 2022).  

Wawancara selanjutnya dengan peserta didik sebagai 

berikut:  

 
“Biasa kalau awal pelajaran guru mengabsen, mengatur 
tempat duduk, menanyakaan keadaan kesehatan, memberi 
motivasi dan kesiapan belajar”. (Jayadi Ruslan, Peserta 
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Didik Kelas VIII, MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , Wawancara, 
Gowa, tanggal 17 Mei 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan 

dapat ditegaskan bahwa guru memiliki kompetensi pedagogik yang 

diukur melalui kegiatan pendahuluan yang menyenangkan dalam 

kelas.  

Dikatakan kompetensi pedagogik guru berperan 

meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  karena terlihat dalam kegiatan awal pelajaran 

yang diterapkan oleh guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

dimulai dengan berdoa, sampai pada pemberian motivasi kepada 

peserta didik. Kegiatan awal dalam pembelajaran merupakan 

kegiatan sebagai langkah awal untuk menumbuhkan motivasi 

peserta didik agar bersemangat untuk menerima materi pelajaran.   

Untuk memastikan bahwa kompetensi pedagogik berperan 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta dfidik pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa , maka peneliti melakukan analisis dokumentasi 

dalam RPP yang disiapkan guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

terlihat guru telah mencantumkan dalam RPP tentang mengawali 

pembelajaran secara efektif dan menyenangkan pada kegiatan 

awal, seperti yang tertera dalam RPP guru membaca doa bersama 

peserta didik, mengabsen, apersepsi, menyampaikan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, guru memotivasi peserta didik, 

dan memperhatikan kesiapan belajar peserta didik baik secara fisik 
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maupun psikis, dan mampu memulai pembelajaran dengan yang 

menyenangkan.  

Inti dari membuka kegiatan pembelajaran pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  yaitu menyampaiakan materi pengait/apersepsi, 

memotivasi peserta didik untuk memulai pembelajaran, dan 

menyampaikan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. 

Untuk memperkuat data hasil wawancara dan analisis 

dokumentasi peneliti melakukan observasi secara mendalam, 

secara terus menerus, dan penuh ketekunan untuk mengetahui 

keberadaan obyek, situasi, konteks sebanarnya yang berkaitan 

dengan guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa mengawali 

pembelajaran secara efektif dan menyenangkan  

Hasil penelitian melalui wawancara dengan guru dan peserta 

didik, serta dokumentasi sesuai dengan hasil observasi. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kegiatan awal pembelajaran di MTs 

Bahrul Ulum Kab. Gowa termasuk sangat baik karena dilaksanakan 

berdasarkan RPP dan sangat menyenangkan peserta didik, 

sehingga hasilnya pembelajaran bisa meningkat secara signifikan.    

b. Kemampuan Memanfaatkan Media Teknologi Pembelajaran 

Pandangan guru, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, 

dan peserta didik di MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  pada dasarnya 

mereka memiliki pandangan yang hampir sama terhadap 

kemampuan guru memanfaatkan teknologi pembelajaran di kelas. 
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Pertanyaan dalam bentuk wawancara diajukan kepada kepala 

madrasah dan guru adalah untuk mendapatkan jawaban yang benar 

terhadap kemampuan guru memanfaatkan teknologi pembelajaran.  

Berikut wawancara dengan wakil kepala MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa:  

 
“Teknologi pembelajaran merupakan alat bantu guru yang 
sangat urgen untuk digunakan dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran, maka semua guru selalu dihimbau agar 
menggunakan teknologi pembelajaran ketika proses 
pembelajaran. Untuk guru di madrasah ini menurut hasil 
pengamatan saya, lebih banyak guru telah mampu 
menggunakan teknologi pembelajaran disbanding dengan guru 
yang belum mampu, hal tersebut bisa dibuktikan bahwa guru di 
madrasah ini melaksanakannya atau sering menggunakan 
teknologi pembelajaran berbasis Information Technology 
Comunication (ITC) itu disiapkan oleh pihak madrasah, seperti 
LCD, Vidio, radio dan TV. (Handayani, S. Pd.I, WAKAMAD 
Bidang Sarana dan Prasarana MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , 
Wawancara, Gowa, tanggal 18 Mei 2022). 

Penjelasan guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , sebagai 

berikut;  

 
“sebanranya dalam penggunakan teknologi pembelajaran 
bukan hanya semata teknologi tetapi ada beberapa materi 
pembelajaran hanya menggunakan media yang sederhana. 
Itulah sebabnya saya menggunakan media gambar, saya juga 
sering menggunakan media elektronik berupa televisi, VCD, 
dan gaya recorder. Bahkan untuk penyajian materi tentang 
haji, kami membuat miniatur ka’bah di halaman madrasah 
untuk mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan ibadah haji 
atau manasik haji, dan lain-lain, selain itu diputarkan melalui 
vidio. Jadi media yang saya siapkan disesuaikan saja dengan 
materi. Beberapa media telah disiapkan oleh pihak madrasah, 
karena alhamdullillah di madrasah ini telah menyaiapkan  
beberapa teknologi pembelajara atau media berbasis 
Information Technology Comunication (ITC). Semua itu 
menurut saya itu sangat membantu mendukung peningkatan 
hasil pembelajaran peserta didik pada madrasah ini. (Syaiful, 
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S.Pd.I, Guru Fiqih MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , Wawancara, 
Gowa, tanggal 18 Mei 2022). 

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada peserta 

didik MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  sebagai berikut:  

 
Menurut saya teknologi atau media pembelajaran ini memberi 
manfaat: pertama, menarik minat peserta didik; kedua 
meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta didik 
dalam menerima materi yang diajarkan; ketiga meningkatkan 
kualitas, hasil dan prestasi belajar peserta didik”. (Nur Aida 
Rauf, M.Pd.I, Guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , 
Wawancara, Gowa, tanggal 19 Mei 2022). 

Salah seorang guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa 

mengatakan dalam hasil wawancara, sebagai berikut;  

 
“Jika saya menggunakan teknologi atau media pembelajaran 
saat proses pembelajaran, maka antusias peserta didik untuk 
belajar sangat tinggi, materi yang diajarkan mudah dipahami 
oleh peserta didik, interaksi antara kami dan peserta didik 
sangat rileks dan aktif, serta kegiatan belajar dapat 
berlangsung secara efektif dan efisien, sebab itu media 
sangat mendukung peningkatan Meningkatkan profesionalitas 
Guru pada madrasah ini. Tetapi sebaliknya, jika proses 
pembelajaran berlangsung dan tidak menggunakan teknologi 
atau media pembelajaran, maka motivasi belajar peserta didik 
rendah pada akhirnya materi yang diajarkan sulit dipahami”. 
(Nur Aida Rauf, M.Pd.I, Guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, 
Wawancara, Gowa, tanggal 19 Mei 2022). 

Selanjutnya melakukan wawancara kepada peserta didik 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  sebagai berikut:  

 
Untuk mendukung pernyataan di atas, penulis bertanya 
kepada peserta didik. Penjelasannya sebagai berikut: “Guru di 
sini setiap menyajikan materi pelajaran menggunakan media. 
Guru kami selalu menggunakan LCD. (Afifah Shalihah, 
Peserta Didik Kelas VIII MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , 
Wawancara, Gowa, tanggal 19 Mei 2022). 

Wawancara selanjutnya dengan peserta didik sebagai berikut: 
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“Alhamdulillah beberapa media pembelajaran tersedia di 
madrasah ini dan itu biasa digunakan ketika kami belajar, 
seperti LCD, tapi ada beberapa guru di sini tidak pernah saya 
lihat menggunakan LCD, tetapi tidak banyak yang seperti itu”. 
(Yusuf Al-Habsy, Peserta Didik Kelas VIII MTs Bahrul Ulum 
Kab. Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 19 Mei 2022).  

Wawancara selanjutnya dengan peserta didik sebagai berikut:  

 
“Kayaknya tidak semua guru mampu menggunakan teknologi 
pembelajaran karena ada beberapa guru biasa kami sebagai 
peserta didik yang ditugaskan untuk menyiapkan media 
sederhana seperti media gambar.”. (Mujaddin, Peserta Didik 
Kelas VIII MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, Wawancara, Gowa, 
tanggal 21 Mei 2022).  

Penggunaan teknologi atau media pembelajaran secara 

bervariasi oleh guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , di samping 

telah disediakan oleh madrasah, juga guru kreatif mendesain media 

sendiri dan membina peserta didik menyediakan media 

pembelajaran baik secara kelompok maupun individu. 

Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh beberpa 

informan di atas, peneliti melanjutkan wawancara dengan 

WAKAMAD bidang sarana dan prasarana sebagai berikut: 

 
“Alhamdulillah di madrasah medianya lengkap, sehingga 
dalam pelaksanaan pembelajaran guru selalu menggunakan 
teknologi atau media yang berbasis Information Technology 
Comunication (ITC). (Handayani, S. Pd.I WAKAMAD Bidang 
Sarana dan Prasarana MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, 
Wawancara, Gowa, tanggal 1 Juni 2022 

Untuk menunjang hasil wawancara tersebut, peneliti 

melakukan observasi di kelas VIII, di MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

peneliti menyaksikan bahwa guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

menggunakan teknologi pembelajaran atau media berbasis 

Information Technology Comunication (ITC). .   
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, penulis 

berpendapat bahwa guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  termasuk 

mampu dan kreatif mengelola dan menggunakan teknologi 

pembelajaran. Guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  menggunakan 

teknologi pembelajaran disesuaikan dengan materi pelajaran, karena 

teknologi pembelajaran sebagai alat bantu mengajar, teknologi 

pembelajaran tidaklah berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan 

dengan komponen lain seperti metode dan materi.  

Guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  sangat terampil 

mensinergikan antara media, metode, dan materi dalam kegiatan 

pembelajarannya. Guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  memiliki 

kemampuan menggunkan teknologi pembelajaran yang berbasis 

Information Technology Comunication (ITC).    

Berdasarkan urian di atas terlihat bahwa guru MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  mampu menggunakan teknologi pembelajaran ada 

yang disiapkan oleh guru sendiri, dan ada yang telah disiapkan oleh 

pihak madrasah. 

Guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  mampu menggunakan 

teknologi ata media pembelajaran yang bervariasi disesuaikan 

dengan materi pelajaran, karena media pelajaran sebagai alat bantu 

mengajar, media pembelajaran tidaklah berdiri sendiri tetapi memiliki 

keterkaitan dengan komponen lain seperti metode dan materi.   

Manfaat penggunaan teknologi atau media pembelajaran 

secara bervariasi. Peneliti berasumsi bahwa guru pada MTs Bahrul 
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Ulum Kab. Gowa  telah sukses dalam menjalankan tugasnya 

sebagai seorang pendidik, pengajar, pembimbing, dan pelatih yang 

ideal, karena memiliki keterampilan dan kemampuan mengelola 

media pembelajaran. 

c. Kemampuan Menerapkan Metode Pembelajaran 

Kemampuan guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

menerapkan metode pembelajaran diukur melalui penerapan 

metode pembelajaran secara bervariasi oleh guru pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  yang merupakan suatu cara, pola, atau langkah 

strategis untuk mendukung peningkatan hasil pembelajaran peserta 

didik, karena dengan menerapkan metode pembelajaran secara 

bervariasi membangkitkan semangat dan motivasi peserta didik 

dalam mengikuti serta memahami rangakaian proses 

pembelajaran.  

Untuk mengetahui peren kompetensi pedagogic terhadap 

peningkatan hasil pembelajaran peserta didik pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  diukur melalui penerapan metode pembelajaran 

peneliti melakukan wawancara dan observasi. 

Hasil wawancara dengan guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa 

sebagai berikut:  

 
“Saya menerapkan metode bervariasi dan itu telah 
ditentukan dalam RPP, dengan mempertimbangkan kondisi 
materi pelajaran disesuaikan dengan kondisi kelas dan 
kondisi waktu yang tersedia, tetapi yang paling sering 
diterapkan adalah materi cermah dan demonstrasi”. (Sunniati 
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S.Pd.I Guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, Wawancara, 
Gowa, tanggal 1 Juni 2022).  

Berkaiatan dengan penerapan metode pembelajaran peneliti 

mengadakan wawancara dengan kepala MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa, sebagai berikut:  

 
“Dalam perumusan metode pembelajaran guru 
menyesuaikan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan 
dan kondisi kemampuan peserta didik, pertimbangan alokasi 
waktu dan keadaan lingkungan madrasah”. (Miftahur 
Rohman, S. Pd.I, Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, 
Wawancara, Gowa, tanggal 1 Juni 2022). 

Wawancara lebih lanjut dengan guru MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  sebagai berikut:  

 
“Sebanarnya saya menerapkan metode bervariasi tetapi 
yang paling sering diterapkan adalah ceramah dan kelompok 
berdiskusi”. (Nur Aida Rauf, M.Pd.I, Guru MTs Bahrul Ulum 
Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 2 Juni 2022).  

Wawancara lebih lanjut dengan guru MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa sebagai berikut:  

 
“Kalau saya menerapkan metode bervariasi, metode yang 
sering diterapkan di antaranya; metode ceramah atau 
metode kisah, metode tanya jawab, metode pemberian 
tugas, metode diskusi, metode demonstrasi, metode kerja 
kelompok, dan metode latihan (driil). Perumusan metode 
tersebut disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan 
diajarkan dan kondisi belajar peserta didik, serta metode 
pembelajaran telah dirumuskan pada rencana pembelajaran. 
Meskipun demikian yang paling sering saya terapkan adalah 
metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode 
pemberian tugas”. (Syaiful, S.Pd.I, Guru Fikih MTs Bahrul 
Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 2 Juni 2022). 

Berdarkan dari beberapa hasil wawancara dengan guru pada 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  di atas, menunjukkan bahwa guru 

menerapkan metode pembelajaran sesuai yang terdapat dalam 
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RPP dan menerapkan metode bervariasi, meskipun yang paling 

sering diterapkan adalah metode ceramah, karena semua guru 

menerapkan metode cermah.  

Berdasarkan wawancara tersebut, guru merumuskan metode 

pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti melanjutkan wawancara 

dengan beberapa peserta didik pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , 

sebagai berikut: 

Hasil wawancara dengan peserta didik pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa sebagai berikut:  

 
“Menurut saya kadang-kadang sesuai dan kadang kurang 
tepat, misalnya guru fiqih biasa guru fiqih mengajar shalat, 
wudhu dan tayammum hanya dengan metode caramah pada 
hal kami butuh praktek agar kami langsung mengerti”. 
(Rahmaluddin, Peserta Didik Kelas VIII, MTs Bahrul Ulum 
Kab. Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 4 Juni 2022).  

Peneliti melanjutkan wawancara kepada peserta didik MTs 

Bahrul Ulum sebagai berikut:  

 
“Metode pelajaran yang digunakan guru sesuai dengan 
materi pembelajaran, dan menurut saya sangat menarik 
karena guru selalu menerapkan metode yang bervariasi 
sehingga kami peserta didik tidak merasah jenuh mengikuti 
pelajaran”. (Ummi Kaslum, Peserta Didik Kelas VIII MTs 
Bahrul Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 4 Juni 
2022).  

Wawancara selanjutnya kepada peserta didik yang berada di 

kelas berbeda pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa:  

 
“Adapun metode yang menarik perhatian saya, menurut saya 
menarik misalnya metode diskusi, bagi kami menarik karena 
kami tidak mengantuk. Kalau cermah biasa banyak teman-
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teman yang mengantuk”. (Indarwati Jamal Peserta Didik 
Kelas VIII MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, 
tanggal 4 Juni 2022).  

Pernyataan hasil wawancara di atas memberi informasi  

bahwa guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  memiliki 

kompetensi pedagogic yang dibuktikan kemampuan menerapkan 

metode bervariasi. Hanya yang paling dominan diterapkan adalah 

metode ceramah dan penerapan metode sesuai dengan materi 

pembelajaran sehingga dapat menarik perhatian peserta didik.  

Karena jawaban informan bervariasi maka penulis 

melakukan observasi secara langsung agar diketahui kondisi riil 

yang terjadi di lapangan tentang pelaksanaan pembelajaran di 

kelas dengan menerapkan metode bervariasi, dengan penerapan 

metode bervariasi sangat membantu meningkatkan hasil 

pembelajaran peserta didik pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa . 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kelas peneliti 

dapat menegaskan bahwa guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

telah menerapkan meode pembelajaran yang bervariasi hanya 

tidak semua guru menerapkannya, bahkan yang belum 

menerapkan karena masih ada guru yang menerapkan metode 

pembelajaran ceramah saja.  

Suatu kenyataan yang terjadi pada MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa, bahwa masih ada guru menerapkan metode pembelajaran  

secara klasikal, yakni guru memberikan penjelasan kepada 

sejumlah peserta didik secara lisan.  
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Penulis melakukan wawancara terhadap guru yang sering 

menerapkan metode ceramah, sebagai berikut:  

 
“Saya selalu terapkan metode ceramah karena metode ini 
saya dipandang yang paling tepat. Selain efisien dalam 
pengajaran, dahulu juga guru yang sekarang juga diajar 
dengan menggunakan metode ini dan hasil yang dicapai 
cukup baik”. (Sunniati S.Pd.I, Guru SKI, MTs Bahrul Ulum 
Kab. Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 14 Juni 2022). 

Salah satu alasan guru menerapkan metode klasikal karena 

menganggap itu telah dilakukan sejak dulu dan efesien. Artinya 

guru tersebut hanya memperhatikan satu aspek saja, yakni aspek 

penyampaian informasi. Sedangkan sebagai guru yang memiliki 

kompetensi pedagogik harus merangsang terjadinya proses 

berpikir, harus mampu membantu tumbuhnya sikap kritis, serta 

mampu mengubah pola pikir peserta didiknya. Sehingga diperlukan 

penggunaan metode mengajar lainnya yang sifatnya lebih efektif 

dan efisien. 

Meskipun metode yang diterapkan sesuai dengan materi 

pembelajaran dan metode yang digunakan bervariasi akan tetapi 

dalam hasil observasi sesuai dengan pernyataan dari beberapa 

informan yang mengatakan guru menerapkan metode kadang-

kadang sesuai materi dan kadang-kadang menarik perhatian, 

artinya masih perlu evaluasi dan upaya perbaikan dalam 

penerapan metode pembelajaran pada MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa .  
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti 

berpendapat bahwa kompetensi pedagogic guru sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil pembelajaran guru pada 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa . Hal tersebut dibutikan bahwa guru 

pada umumnya mampu menerapkan metode pembelajaran yang 

bervariasi yang disesuaikan dengan materi pelajaran, karena 

kemampuan guru menerapkan metode bervariasi dan kemampuan 

menyesuaikan dengan materi pelajara. Meskipun masih perlu 

ditingkatkan karena yang dominan diterapkan adalah metode 

cermah terutama madrasah yang di desa. 

Pada dasarnya tidak ada suatu metode pembelajaran yang 

lebih baik dari pada metode yang lain. Tiap-tiap metode memiliki 

kelemahan dan kelebihan. Ada metode yang dapat diterapkan 

terhadap peserta didik dalam jumlah yang besar; ada yang tepat 

diterapkan terhadap peserta didik dalam jumlah yang kecil, ada yang 

tepat di dalam kelas; dan ada pula yang digunakan di luar kelas.  

Kadang-kadang guru tampil mengajar lebih baik dengan 

menggunakan metode ceramah dibandingkan dengan memberi 

kebebasan bekerja kepada peserta didik. Kadang-kadang pula suatu 

bahan pengajaran lebih baik disampaikan dengan kombinasi 

beberapa metode dari pada dengan hanya satu metode. Atas dasar 

itu pelaksanaan peningkatan hasil pembelajaran peserta didik pada 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  melalui penerapan metode 
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pembelajaran adalah memilih metode yang tepat untuk digunakan 

dalam menciptakan proses pembelajaran. 

Kemampuan guru memilih dan menerapkan metode yang 

tepat dalam proses pembelajaran mampu menciptakan suasana 

belajar yang efektif dan efisien sehingga pembelajaran tidak berjalan 

sia-sia. Ketepatan penerapan metode pembelajaran dipengaruhi oleh 

banyak faktor, meliputi sifat dari tujuan belajar yang hendak di capai, 

kebutuhan untuk memperkaya pengalaman belajar seperti 

meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik guru, kemampuan 

pelajaran yang tercakup dalam tugas, pengelolaan waktu, pemilihan 

yang harus disampaikan, mengetahui kekuatan guru seefektif 

mungkin, dan menentukan prioritas yang tepat.  

d. Kemampuan Mengevaluasi Hasil Belajar 

Peran kompetensi pedagogic guru MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  dapat diukur melalui pelaksanaan evaluasi pengembangan 

kepada guru secara komprehensip. Kemampuan guru dalam 

penilaian pembelajaran merupakan salah satu kriteria kompetensi 

pedagogik guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa .  

 Evaluasi hasil pembelajaran untuk mengetahui pemahaman 

peserta didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan 

mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah 

diberikan. Tujuan evaluasi bukan hanya untuk peserta didik saja, 
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tetapi bertujuan mengevaluasi guru yang telah dilaksanakan dalam 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Kegiatan evaluasi kepada peserta didik secara komprehensip, 

peneliti wawancara dengan guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa 

sebagai berikut:  

 
“Saya mengevaluasi keseluruhan proses pembelajaran ada 
evaluasi awal pelaksanaan pengajaran, evaluasi akhir dan 
tindak lanjut”. (Herlinda, S.Pd.I, Guru  MTs Bahrul Ulum Kab. 
Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 16 Juni 2022).  

Wawancara selanjutnya dengan guru MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa sebagai berikut:  

 
“Saya menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran baik yang 
berkaitan dengan kognitif, afektif maupun psikomotorik”. 
(Syaiful, S.Pd.I, Guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , 
Wawancara, Gowa, tanggal 16 Juni 2022).  

Wawancara selanjutnya dengan guru MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  sebagai berikut:  

 
“Saya lakukan adalah evaluasi setiap akhir proses pembelaja-
ran dan ada juga evaluasi persemester. Tujuan evaluasi 
pembelajaran untuk mengukur kemampuan peserta didik 
dalam menyerap pelajaran”. (Herlinda, S.Pd.I, Guru MTs 
Bahrul Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 18 Juni 
2022). 

Hasil observasi menunjukkan bahwa guru pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  melaksanakan penilaian hasil pembelajaran 

secara rutin, melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan baik 

mulai dari evaluasi awal, evaluasi pada saat proses pembelajaran, 

dan evaluasi akhir semester guna mengukur kemampuan peserta 

didik dan keberhasilan guru melaksanakan pembelajaran. 
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Berdasarkan wawancara dan hasil observasi menunjukkan 

bahwa guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  melaksanakan 

evaluasi psikologis (penilaian selalu dibutuhkan terhadap setiap 

usaha yang dilakukan), dasar didaktis (selain menilai hasil belajar 

peserta didik juga menilai hasil dari usaha guru sebagai pendidik) 

dan dasar administratif (data penilaian terangkum dalam rapor) agar 

mudah diidentifikasi. 

Penilaian hasil belajar merupakan kegiatan atau cara yang 

ditunjukkan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan 

pembelajaran dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pada 

tahap ini seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam 

menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi penyusunan alat 

evaluasi, pengolahan dan penggunaan hasil evaluasi. 

e. Kemampuan Mengembangankan Peserta Didik dalam 

Mengaktualisasikan Berbagai Potensi yang Dimilikinya 

Salah satu indicator kompetensi pedagogic adalah 

kemampuan guru mengembangankan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya diterapkan 

melalui pelaksanaan ekstrakurikuler keagamaan yang dilaksanakan 

pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  merupakan pelaksanaan 

bimbingan kepada peserta didik dalam upaya membina kreatifitas 

dan mengaktualisasikan potensi peserta didik yang diselenggarakan 

di luar intrakurikuler.  
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Kegiatan ekstrakurikuler untuk memperluas pengetahuan dan 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi peserta didik dalam 

rangka mengenal keterkaitan antara berbagai bidang studi, 

menyalurkan bakat dan kreatifitas serta membina meningkatkan 

akhlak mulia peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang 

dilakukan pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  disamping 

dilaksanakan oleh para peserta didik di lingkungan madrasah di luar 

jam intrakurikuler termasuk pada hari libur, seperti hari ahad, Hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh ketua OSIS pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa, sebagai berikut:  

 
”Untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran di kelas, dan 
untuk mengaktualisasikan berbagai potensi peserta didik, 
sekaligus sebagai sarana untuk menghilangkan kejenuhan 
para peserta didik di madrasah ini, banyak di antara mereka 
yang memanfaatkan waktu luangnya di luar jam pelajaran, 
seperti pada sore hari, hari ahad, dan hari libur lainnya untuk 
melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan 
pelajaran bidang studi Pendidikan Agama Islam, dengan 
tujuan agar peserta didik memahami ajaran Agama Islam”. 
(Abu Ayyub, Ketua OSIS/Kelas VIII MTs Bahrul Ulum Kab. 
Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 20 Juni 2022).  

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa  sebagai bentuk pembinaan dan pelatihan kepada 

peserta didik agar terarah dan memberi manfaat terhadap bakat dan 

kreatifitas peserta didik. Peranan dan keterlibatan para pembina, 

dalam hal ini adalah guru bidang studi Pendidikan Agama Islam 

memiliki arti yang sangat penting, sehingga segala kegiatan yang 

dilakukan peserta didik pada madrasah tersebut memberikan 

manfaat terhadap kegiatan intrakurikuler. 
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Guru bidang studi Pendidikan Agama Islam melaksanakan 

program ekstrakurikuler keagamaan yang dilaksanakan oleh 

madrasah tersebut. Dalam keterangannya WAKAMAD Kesiswaan 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa mengatakan bahwa:  

”Kepedulian para guru bidang studi Pendidikan Agama Islam 
terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler termasik cukup tinggi, 
karena mereka selalu melaksanakan pengawasan dan 
merealisasikan tugas dan memproses peserta didik yang 
melanggar tata tertib atau aturan yang telah ditetapkan di 
madrasah ini, bahkan keikutsertaan mereka dalam 
menyukseskan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di 
madrasah ini dirasakan sangat bermanfaat”. (Handayani, S. 
Pd.I WAKAMAD Kesiswaan MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, 
Wawancara, Gowa, tanggal 20 Juni 2022).   

Mencermati keterangan tersebut di atas, maka penulis dapat 

memberikan suatu analisis bahwa guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

memiliki kemampuan mengembangankan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik 

dalam bentuk program ekstrakurikuler disesuaikan dengan 

kebutuhan pengetahuan, pengembangan, bimbingan, dan 

pembiasaan peserta didik agar memiliki kemampuan dasar 

penunjang khususnya dalam upaya meningkatkan akhlak mulia 

peserta didik. Kegiatan yang dimaksud sebagai berikut.  

Ada beberapa program yang disusun berdasarkan waktu 

pelaksanaannya. Penulis mewancara WAKAMAD Bidang Kurikulum 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  berkaitan dengan bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan, sebagai berikut:  

 
“Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dilaksanakan tiap 
minggu dan dibagi tiap kelas, masing-masing tiap kelas 
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mengundang ustad/ustadza, untuk memberkan materi, ini 
disebut program mingguan (Tazkir Mingguan). Setiap dalam 
satu bulan mengadakan tablik akbar yang digabungkan semua 
peserta didik untuk mengikuti tablik akbar tersebut, ini disebut 
program bulanan, dan bahkan ada tiap semester mengadakan 
pengajian akbar. Dan kegiatan keagamaan tiap bulan 
ramadhan, yang disebut program semester dan tahunanan”. 
(Handayani, S. Pd.I, Wakamad Bidang Kurikulum, MTs Bahrul 
Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 21 Juni 2022). 

Memperhatikan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dilaksanakan secara 

berkesinambungan, berarti kegiatan ekstra tersebut sangat efektif 

dan sangat bermanfaat bagi peserta didik. Dalam pembinaan 

intelektual dan kematangan dalam berpikir peserta didik diberi 

kebebasan dan peluang kepada peserta didik juga kepada para 

tenaga pendidiknya untuk mengembangkan bakat dan minat mereka 

melalui kegiatan-kegiatan mengikuti kajian keislaman tanpa 

mengabaikan proses pembelajaran intrakurikuler. 

Dorongan untuk memasuki organisasi-organisasi keislaman 

tersebut menjadi lebih kuat ketika terdapat beberapa anggota mereka 

yang kemudian menonjol dan cukup terkemuka baik dalam 

lingkungan madrasah maupun di luar setelah mereka menyelesaikan 

studinya pada lembaga pendidikan ini. Adanya kajian keislaman 

tersebut dapat menambah wawasan pemahaman keagamaan serta 

dapat membentuk pola pikir peserta didik menuju pada 

kedewasaannya dalam berpikir. Kegiatan mentoring, misalnya yang 

diisi dengan ceramah dan tanya jawab masalah agama yang 

menghadirkan para nara sumber yang berkompoten di bidangnya. 
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4. Kualifikasi Akademik  

Salah satu indicator profesional guru adalah kualifikasi 

akademik yang sesuai dengan profesinya dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab pendidikan. Profesional guru merupakan 

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukannya menjadi sumber 

penghasilan kehidupan.  

Berkaitan dengan kualifikasi akademik guru pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  dapat digambarkan melalui wawancara dan 

dokumentasi berkaitan dengan kualifikasi akademik guru pada MTs 

Bahrul Ulum Kab. Gowa . 

Penulis melakuikan wawancara dengan kepala MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa sebagai berikut:  

 
“Salah satu indicator profesional guru adalah kualifikasi 
akademik yaitu sebagain keahlian atau kecakapan khusus 
dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata 
pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya. Itulah 
sebabnya di madrasah ini semua guru yang masih berkualifikasi 
akademik (S1) dianjurkan melanjutkan pendidikan ke (S2), baik 
melalui beasiswa maupun biaya sendiri, semua guru baik 
honorer maupun yang PNS, dan Alhamdulillah di madrasah ini 
yang telah menyelesaikan pendidikan S2 sudah ada 9 orang”. 
(Miftahur Rohman, S. Pd.I, Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. 
Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 22 Juni 2022). 

Hasil wawancara selanjutnya dengan kepala MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa, sebagai berikut:  

 
“Semua guru pada madrasah ini berkualifikasi akademik sesuai 
dengan Standar Nasional Pendidikan, yaitu pendidikan 
minimum sarjana (S1) dan mengajar sesuai dengan latar 
belakang pendidikannya. Bahkan di madrasah ini sudah ada 6 
orang yang telah menyelesaikan Magister (S2) dan di antara 
mereka ada yang sedang kuliah Program Magister (S2)”. 
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(Miftahur Rohman, S. Pd.I, Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa 
, Wawancara, Gowa, tanggal 23 Juni 2022).  

Memberikan kesempatan kepada guru untuk belajar pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi ke strata 2 (S2) dapat 

meningkatkan kualitas formal sebagai guru, sehingga sesuai dengan 

peraturan kepegawaian yang diberlakukan secara nasional, 

menumbuhkembangkan motivasi pada guru, menambah wawasan 

ke ilmuwan dan pengetahuan yang menunjang tugasnya sebagai guru 

dalam rangka meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, menunjukan 

bahwa secara umum keadaan guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

telah memenuhi profesional yang berkaitan dengan kualifikasi 

akademik guru.   

Kualifikasi akademik para guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

sesuatu yang sangat urgen karena guru dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran adalah mereka yang harus mempunyai latar belakang 

bidang pendidikan sesuai dengan keahliannya. Guru yang mempunyai 

latar belakang kualifikasi pendidikan tentunya mempunyai kelayakan 

yang lebih dibandingkan mereka yang tidak termasuk dalam bidang 

pendidikan.  

Kualifikasi akademik bukan sekedar berbicara tingkat kelayakan 

profesi dan bukan sekadar gelar yang mentereng. Begitulah yang 

seharusnya dilakukan terhadap dunia pendidikan sehingga segala 

upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses ataupun 
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hasil proses dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Para guru pada 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  telah memiliki kualifikasi akademik 

tingkat kualifikasi yang sesuai dengan bidang profesinya. 

Hal ini sesuai pula penjelasan oleh pengawas pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  melalui wawancara sebagai berikut:  

 
“Kualifikasi akademik sangat penting karena guru memang 
harus terus-menerus melakukan penyesuaian diri atas 
kualifikasinya. Hal ini sangat penting sebab penyesuaian ini 
merupakan upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri 
dengan kondisi di luar diri. Guru harus melakukan reformasi 
atas kompetensi dirinya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan 
peningkatan kualitas diri, misalnya memutakhirkan 
pendidikannya atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi misalnya lanjut ke S2 dan S3 baik melalui beasiswa 
KEMENAG atau dengan biaya mandiri”. (Ambo Tang, 
Pengawas Pendidikan pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , 
Wawancara, Gowa, tanggal 25 Juni 2022). 

Berdasarkan uraian wawancara di atas menggambarkan 

kualifikasi akademik telah terlaksana. Peningkatan kualifikasi akademik 

ini mengedepankan proses pembekalan kemampuan guru atas 

beberapa teori dan keterampilan terkait dengan proses pendidikan dan 

pembelajaran. Setiap guru yang mengikuti program peningkatan 

kualifikasi akademik diarahkan untuk dapat menguasai berbagai ilmu 

pendidikan. 

Wawancara selanjutnya dengan MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa 

sebagai berikut:  

“Tidak dapat dipungkuri bahwa salah satu upaya meningkatkan 
hasil pembelajaran pesertaa didik adalah guru memiliki 
kualifikasi akademik, dan itu sudah menjadi tuntutan bagi guru 
untuk berupaya meningkatkan profesionalnya dengan 
melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yaitu S2 (Syaiful, 
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S.Pd.I, Guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, Wawancara, 
Gowa, tanggal 25 Juni 2022). 

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan guru MTs 

Bahrul Ulum Kab. Gowa  sebagai berikut:  

 
“Kalau di madrasah ini telah diinstruksikan bahwa jika guru 
berlatar belakang pendidikan S1 guru dapat mengikuti proses 
pendidikan untuk mendapatkan S2. Dengan demikian, 
terwujudlah kompetensi professional guru melalui kualifikasi 
akademik. (Nur Aida Rauf, M.Pd.I, Guru MTs Bahrul Ulum Kab. 
Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 26 Juni 2022). 

Kualifikasi akademik ini diselenggarakan oleh pemerintah 

secara berbarengan dengan banyak guru dari madrasah dan daerah 

lain. Dalam satu waktu, sekelompok guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  mengikuti kegiatan peningkatan kualifikasi akademik yang 

berupaya untuk pengembangan kompetensi professional guru yang 

sesuai dengan kualifikasi latar belakang pendidikannya.  

Agar data dari hasil wawancara lebih akurat, penulis melakukan 

studi dokumentasi berkaitan dengan profesional guru melalui 

peningkatan kualifikasi akademik telah dilaksanakan pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa . 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang dilakukan oleh 

penulis terlihat bahwa memang pada kenyataannya, secara latar 

belakang pendidikan pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , para guru 

sudah memenuhi kualifikasinya, tetapi dalam aspek kualitas diri, 

ternyata masih ada guru yang belum dapat memenuhi tuntutan. Masih 

ada guru yang mempunyai kualifikasi sebagaimana yang sudah 
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disyaratkan, tetapi kualitas dirinya belum mencapai tingkatan yang 

dibutuhkan untuk setiap bidang profesinya. 

 Pada dasarnya kompetensi professional guru melalui 

meningkatkan kualifikasi akademik pada MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  telah berjalan, meskipun masih perlu diperbaiki dengan 

melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti yang masih 

berpendidikan S1 melanjutkan ke S2 sebagai bentuk pelaksanaan 

pengembangan kompetensi professional guru melalui meningkatkan 

kualifikasi akademik pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa . 

Peningkatan kualifikasi akademik pada MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  merupakan proses pengembangan profesional guru pada MTs 

Bahrul Ulum Kab. Gowa  yang berkaitan dengan peningkatan 

penguasaan materi pendukung kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran melalui pendidikan.  

Bukti dari terpenuhinya profesional guru pada MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  terlihat bahwa guru mampu menyusun program 

pembelajaran, mengelola kelas pembelajaran, melakukan evaluasi 

terhadap proses pendidikan, menerapkan media pendidikan, strategi 

pembelajaran, dan banyak hal terkait dengan penyelenggaraan 

proses pendidikan yang menjadi tanggung jawab utama para guru. 

Kualifikasi akademik yang dimiliki guru pada MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa  sebagai wujud tanggung jawab untuk menciptakan 

proses peningkatan hasil pembelajaran yang berkualitas. Hal ini 
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dilakukan sebab di tengarai masih ada banyak aspek pendidikan 

yang tidak tercapai. Banyak masalah pendidikan yang belum 

terselesaikan sebab tingkat kemampuan guru untuk membimbing 

peserta didik dalam penyelesaikan masalah belum mampu 

melakukan hal tersebut. Kondisi inilah yang dicoba untuk diperbaiki 

secara simultan sehingga secara maksimal pengembangan 

profesionalisme guru berhasil secara signifikan. 

5. Penghasilan Tetap 

a. Guru Sebagai Pegawai Negeri Sipil  

Guru profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukannya menjadi sumber penghasilan kehidupan. Berkaitan 

dengan penghasilan tetap oleh guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  dapat digambarkan melalui wawancara dan dokumentasi 

berkaitan dengan kualifikasi akademik dan pengahasilan, sebagai 

berikut: 

 
“Semua guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa ada yang 
telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) meskipun masih 
bervariasi pangkat/ golongannya bervariasi, disisi lain masih 
ada yang berstatus guru honorer dan semua telah menerima 
sertifikasi guru”. (Miftahur Rohman, S. Pd.I, Kepala MTs 
Bahrul Ulum Kab. Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 27 Juni 
2022). 

Hasil wawancara tersebut, menunjukan bahwa secara umum 

keadaan guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa telah memenuhi 

persyaratan sebagai guru professional berkaitan dengan 
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penghasilan tetap karena guru di MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa 

sudah banyak yang berstatus PNS dan honorer. 

b. Sertifikasi Guru 

Salah satu indikator kompetensi professional adalah 

penghasilan tetap sebagai guru di MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

melalui program penyetaraan dan sertifikasi guru merupakan 

proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah 

memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memilki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi 

dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.  

Indikator profesional guru melalui program penyetaraan dan 

sertifikasi guru bertujuan menentukan kelayakan guru dalam 

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan 

profesional guru, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, dan 

mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, sehingga 

diperlukan persyaratan dalam pelaksanaan sertifikasi guru. 

Berikut petikan hasil wawancara dengan beberapa guru 

yang telah disertifikasi pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa sertifikasi 

guru, sebagai berikut:   

“Alhamdulillah saya dan beberapa teman telah lolos 
sertifikasi karena kami memenuhi syarat sertifikat guru 
seperti, kami telah memenuhi standar kualifikasi akademik 
(S1), telah dibuktikan dengan lolos uji kompetensi yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi di UIN Alauddin 
Makassar. Kami telah mengikuti tes/track record nilai 
penguasaan bidang studi, tes performance teknik dan stategi 
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pembelajaran, pengembangan profesi atau portofolio 
indikator aktivitas profesi, dan tes kepribadian atau portofolio 
indikator keberhasilan, dan Alhamdulillah setelah kami 
mendapat dana sertifikasi kami merasa sangat cukup untuk 
kesejahteraan kami”. (Sunniati S.Pd.I, Guru pada MTs 
Bahrul Ulum Kab. Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 27 Juni 
2022). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut profesional guru 

melalui sertifikasi guru yang berbentuk uji kompetensi, yang terdiri 

atas dua tahap yaitu tes tertulis dan tes kinerja yang dibarengi 

dengan self appraisal dan portofolio serta peer appraisal (penilaian 

atasan). Materi tes tulis, tes kinerja, dan self appraisal yang 

dipadukan dengan portofolio, didasarkan pada indikator esensial 

kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. 

Penulis melakukan wawancara dengan guru MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  sebagai berikut:  

 
“Saat saya ikut tes sertifikasi guru sangat berkesan karena 
betul dibina dan diuji profesional sebagai guru. Adapun 
materi tes tulis mencakup kompetensi pedagogik dan 
profesional, sedangkan tes kinerja guru dalam mengelola 
pembelajaran yang mencakup keempat kompetensi secara 
terintegrasi. Self appraisal yang dipadukan dengan portofolio 
merupakan penilaian terhadap kegiatan dan prestos guru di 
madrasah, dalam kegiatan profesional atau di masyarakat, 
sepanjang relevan dengan tugasnya sebagi guru. Peer 
appraisal dalam bentuk penilaian atasan untuk memperoleh 
penilaian dari kinerja sehari-hari yang mencakup keempat 
kompetensi”. (Herlinda, S.Pd.I, Guru MTs Bahrul Ulum Kab. 
Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 28 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut profesional guru 

dilaksanakan melalui sertifikasi guru yang bertujuan meningkatkan 

profesional guru, kualitas dan kompetensi guru dan kesejehateraan 

guru. Persyaratan guru mendapat tunjangan sertifikasi adalah guru 
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yang telah mengikuti uji kompetensi melalui penilaian fortofoli yang 

merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru. 

Kaitannya dengan indicator profesional guru dilaksanakan 

melalui sertifikasi guru penelliti mewawancarai Kepala Kepala 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa ketika ditemui di ruang kerjanya, 

mengatakan:  

“Kondisi guru tersertifikasi di madrasah ini sudah cukup baik, 
dalam arti kesejahteraannya meningkat (penghasilan tetap 
bertambah) tingkat pendidikannya sudah sesuai dan 
mengajar bidang studi yang sesuai dengan keahliannya 
walaupun belum semuanya, mereka bekerja dengan 
motivasi dan disiplin yang baik, serta ada penghargaan jasa 
yang diberikan kepada guru yang aktif dan menjabat 
dalam struktur kepengurusan madrasah”. (Miftahur 
Rohman, S. Pd.I, Kepala MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, 
Wawancara, Gowa, tanggal 28 Juni 2022).  

Pernyataan kepala madrasah ini sesuai dengan kenyataan 

di lapangan ,dari data yang didapat peneliti di MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa menunjukkan bahwa ada 15 orang guru yang telah 

mendapat sertifikasi.  

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan kepala 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  sebagai berikut:  

 
“Di madrasah ini ada 14 orang yang telah lulus sertifikasi, 
dan saya perhatikan guru yang telah disertifikasi 
pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam pencapaian 
prestasi sudah baik dalam hal pembinaan prestasi akademis 
untuk peserta didik. Itu membuktikan bahwa pengembangan 
profesional guru melalui sertifikasi guru berhasil, semua itu 
tentu dipengaruhi oleh kesejahteraan guru dari hasil 
sertifikasi guru”. (Miftahur Rohman, S. Pd.I, Kepala MTs 
Bahrul Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 30 
Juni 2022). 
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Selanjutnya salah seorang informan menjelaskan sebagai 

berikut:  

 
“Indikator profesional guru tentang penghasilan tetap melalui 
sertifikasi guru pada madrasah ini saya nilai berhasil karna 
para guru khususnya yang telah menerima tunjangan 
sertifikasi guru telah melalukan penelitian tindakan kelas 
(PTK) yang bertujuan mengindetifikasi hasil belajar peserta 
didik kemudian diberi solusi yang dapat meningkatkan hasil 
pembelajaran peserta didik di madrasah ini”. (Handayani, S. 
Pd.I, WAKAMAD Kesiswaan MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa , 
Wawancara, Gowa, tanggal 30 Juni 2022). 

Indicator profesional guru tentang pengasilan tetap melalui 

sertifikasi guru pemberian reward berupa penghargaan/pemberian 

tunjangan profesional yang berlipat dari gaji yang diterima, 

sehingga kesejahteraan guru semakin maksimal dan semakin 

profesional dalam mengajar, sebab tugas utama seorang guru 

adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah, bahkan sampai pada 

perguruan tinggi, dengan bigitu kompetensi professional guru 

sangat berperan meningkatkan hasil pembelajaran peserta didi 

pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa . 

Berkaitan dengan indicator profesional guru tentang 

pengahasilan tetap melalui sertifikasi guru pada MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa  peneliti melakukan observasi secara terus menerus 

terhadap objek penelitian. 
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Hasil observasi menunjukkan bahwa guru yang telah 

tersertifikasi dan memiliki sertifikat profesi pada mengelola 

pembelajaran dengan baik sehingga hasil pembelajaran peserta 

didik semakin maksimal di MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa . Guru 

yang telah disertifikasi merasakan kesejahteraan sehingga mampu 

menerapkan teori belajar dengan memperhatikan perkembangan 

peserta didik, mengerti dan dapat menerapkan metode 

pembelajaran yang sesuai, menggunakan sumber belajar dan alat 

yang tepat, mengorganisasikan dan melaksanakan pembelajaran, 

dan mengevaluasi pembelajaran serta mendorong peserta didik 

kemampuan terhadap mata pembelajaran lebih baik. 

Profesional guru berkaitan denga pengahasilan tetap melalui 

sertifikasi guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  sangat 

mendukung profesional guru karena melindungi profesi guru dari 

praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat 

merusak citra profesi guru.   

Profesional tentang penghasilan tetap melalui sertifikasi guru 

pada guru dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kesejahteran 

guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi 

guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. 

Profesional guru tentang penghasilan tetap melalui sertifikasi 

guru pada guru dilaksanakan dilaksanakan secara objektif, 

transparan, dan akuntabel. Objektif artinya proses pemberian 
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sertifikat pendidik dilakukan tidak diskriminatif dan mengikuti 

standar nasional pendidikan. Transparan artinya proses sertifikasi 

memberikan peluang kepada pemangku kepentingan pendidikan 

untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan 

yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses dan hasil 

sertifikasi. Akuntabel artinya proses sertifikasi yang dilaksanakan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan 

pendidikan secara administratif, finansial dan akademik. 

Profesional guru yang berkaitan dengan penghasilan tetap 

melalui sertifikasi guru sebagai bagian esensial dalam upaya 

memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetesi 

bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau 

meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Sertifikat 

ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi professional guru 

yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru 

pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. 

Profesional guru yang berkaitan dengan pengahsilan tetap 

melalui sertifikasi guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

diperlukan sebagai syarat mutlak sebuah profesi agar penyandang 

profesi dapat hidup layak dan memadai, apalagi hingga saat ini 

guru masih tergolong kelompok yang berpengahasilan rendah yang 
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harus dibantu meningkatkan kesejahteraan melalui undang-

undang. 

Berdasarkan kepentingan tersebut, maka pemerintah 

memberikan tunjangan profesi guru yang diangkat oleh pemerintah 

dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 

yang memiliki sertifikat pendidik yang besarnya setara dengan satu 

kali gaji pokok yang diangkat oleh pemerintah pada tingkatan masa 

kerja dan kualifikasi yang sama.  

6. Pengelolaan Kelas dan Pengelolaan Peserta Didik 

a. Pengelolaan Kelas 

Di antara indikator profesional adalah kemampuan guru 

dalam pengelolaan kelas khususnya pada penataan ruang kelas 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran sebagaimana yang 

dikemukakan oleh guru padam MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  

dalam wawancara. 

Hasil wawancara dengan guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa 

sebagai berikut:  

 
“Saya melakukan pengaturan tempat duduk peserta didik 
secara fleksibel. Yaitu komposisinya dirubah-rubah sesuai 
dengan kepentingan metode yang diterapkanatau menurut 
kebutuhan yaitu dengan memutar bangku peserta didik 
sehingga semua peserta didik dapat menghadap ke satu 
arah. Saya biasa terapkan beberapa macam formasi tempat 
duduk sesuai dengan kebutuhan secara fleksibel untuk 
dipergunakan di dalam kelas, diantaranya formasi berderet, 
biasanya ketika menerapkan metode ceramah dan tanya. 
Formasi tapal kuda diterapkan ketika saya menerapkan 
metode diskusi, khususnya diskusi di antara peserta didik 
secara individual atau diskusi peserta didik dengan guru”. 
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(Nur Aida Rauf, M.Pd.I, Guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. 
Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 30 Juni 2022).).  

Dilanjutkan wawancara dengan guru MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa  sebagai berikut:  

 
“Saya melakukan pengelolaan kelas di antaranya penataan 
lingkungan fisik kelas dalam keadaan bersih dan nyaman 
untuk ditempati. Lingkungan fisik kelas terjaga 
kebersihannya dan ruangan kelas harus disapu serta 
dibersihkan setiap hari”. (Saidah Harahab, Guru MTs Bahrul 
Ulum Kab. Gowa , Wawancara, Gowa, tanggal 31 Juni 
2022).).  

Peneliti melakukan observasi di ruang kelas di MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa  bahwa berdasarkan hasil observasi semua kelas 

pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  guru menerapkan pengelolaan 

kelas melalui penataan ruang kelas, termasuk stand media 

berbasis Information Technology Comunication (ITC), media 

gambar sebagian telah disiapkan dan ditempel dengan rapih dalam 

kelas. Penataan ruang kelas terlihat rapi, karena factor pendukung, 

madrasah memiliki tempat sampah, sapu, pengangkut sampah, dan 

pembersih debu. 

Ruang kelas yang bersih dan rapi tentu menyehatkan bagi 

guru dan peserta didik itu sendiri. Guru dan peserta didik pada MTs 

Bahrul Ulum Kab. Gowa  merasa lebih nyaman karena ruangan 

kelas bebas dari sampah yang berserakan atau debu-debu yang 

menyesakkan yang membuat guru dan peserta didik merasa 

nyaman di dalam kelas. 
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Begitu pula obsrevasi pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa 

terlihat penataan ruang kelas juga dilakukan pengaturan tempat 

duduk yang fleksibel, yang memudahkan guru bergerak ke segala 

arah, dan membuat peserta didik merasa nyaman untuk belajar. 

Sebahagian besar ruangan kelas diisi oleh meja dan bangku atau 

kursi yang digunakan oleh peserta didik sebagai tempat duduk. 

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus agar tempat duduk 

dapat tertata dengan rapi, apik dan memungkinkan peserta didik 

belajar dengan nyaman. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, guru pada 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  melaksanakan pengelolaan kelas 

yang berkenaan dengan pengaturan tempat duduk yang 

bervariasai dan fleksibel, disesuaikan dengan metode yang 

diterapkan atau media yang digunakan guna agar guru bergerak ke 

segala arah untuk mengawasi seluruh peserta didik. Pengaturan 

tempat duduk peserta didik harus memungkinkan guru dan peserta 

didik merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Pengaturan 

tempat duduk sering diganti agar tidak membosankan peserta didik, 

semua kegiatan itu meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik 

pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa . 

b. Pengelolaan peserta didik 

Pengelolaan peserta didik terkait erat dengan keterampilan 

guru MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa  dalam menciptakan dan 
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memelihara kondisi belajar yang optimal bagi peserta didik menjaga 

jangan sampai peserta didik mendapat gangguan dalam proses 

pembelajaran.  

Hasil wawancara dengan salah seorang guru MTs Bahrul 

Ulum Kab. Gowa, sebagai berikut:  

 
“Dalam melaksanakan pengelolaan peserta didik saya 
menampilkan tingkah laku peserta didik yang baik dan 
mengurangi atau menekan tingkah laku peserta didik yang 
kurang baik. Apabila peserta didik menunjukkan tingkah laku 
yang baik seperti menaati peraturan-peraturan madrasah, 
mendengarkan penjelasan guru di depan kelas, membuat 
atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, 
memperlancar kegiatan proses pembelajaran. Tingkah laku 
peserta didik yang tidak baik walaupun hanya dilakukan oleh 
seorang atau sekelompok peserta didik akan sangat 
menganggu kelancaran proses pembelajaran”. (Herlinda, 
S.Pd.I, Guru pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, 
Wawancara, Gowa, tanggal 30 Juni 2022).  
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, guru senantiasa 

mengatasi tingkah laku peserta didik yang kurang baik tersebut dan 

menampilkan tingkah laku peserta didik yang baik. Pujian yang 

diberikan pada peserta didik yang bertingkah laku baik sedangkan 

teguran diberikan kepada peserta didik yang bertingkah laku buruk. 

Guru dapat memberikan penguatan kepada peserta didik yang 

menganggu, yaitu dengan jalan mendekati peserta didik tersebut 

ketika ia sedang melakukan tingkah laku yang tidak wajar, lalu 

kemudian menegurnya. 

Tetapi teguran yang diberikan oleh guru terhadap peserta 

didik yang bertingkah laku buruk tidak boleh diberikan secara kasar, 
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menyakitkan, mengandung penghinaan, ocehan, dan bahkan 

ejekan yang berlebihan. Menciptakan hubungan yang baik antara 

individu dan keadaan sosioemosional yang sehat. Para peserta 

didik akan berada bersama-sama dalam satu ruangan kelas selama 

beberapa jam. Oleh karena itu, hubungan di antara guru dengan 

peserta didik terbangun dengan baik berdasarkan hubungan 

sosioemosional yang sehat. Dengan demikian, guru akan lebih 

mudah membangun interaksi di antara para peserta didik yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran. Hubungan yang baik di 

antara guru dan peserta didik atau sesama peserta didik dapat 

terbangun apabila diciptakan iklim komunikasi yang efektif antara 

guru dengan peserta didik atau persahabatan yang akrab antara 

sesama peserta didik. 

D. Tantangan yang Dihadapi Kepala Madrasah Upaya Menganalisis 

Profesionalitas Guru di MTs Bahrul Ulum Kabupaten Gowa  

Faktor penghambat misalnya faktor dari dalam pribadi guru kadang 

merasa kesal dengan tingkah laku siswa dikelas, seperti yang peneliti 

amati waktu observasi di MTs Bahrul Ulum Kabupaten Gowa bahwa 

memang wajar jika peserta didik melakukan kesalahan atau kenakalan-

kenakalan yang membuat para guru merasa kewalahan menangani. 

Perbedaan kemampuan dasar guru, ini dapat terjadi karena perbedaan 

latar belakang pendidikan, perbedaan pengalaman kerja, perbedaan 

umur. Seperti hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa, perbedaan 

umur dan juga perbedaan latar belakang pendidikan ada yang sudah S2 
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dan ada yang masih S1 itu membuat pola pikir berbeda. Faktor dari luar 

pribadi guru antara lain, banyak guru-guru yang jauh tempat tinggalnya 

dengan lokasi. Terbatasnya kemampuan finansial untuk secara 

berkelanjutan mengembangkan diri, banyaknya pembiayaan kepada 

mereka sehingga mengurangi kemampuan ekonomis untuk 

mengembangkan profesi. Dana atau biaya merupakan faktor yang 

diperhitungkan dalam menentukan peningkatan kompetensi guru. Sarana 

dan prasarana pendidikan yang masih sangat terbatas, keterbatasan dari 

sarana atau fasilitas, mengakibatkan pegelolaan cenderung seadanya . 

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan responden dapat diketahui 

bahwa faktor penghambtan dalam meningkatkan kompetensi 

profesionalisme guru yaitu, sarana dan prasarana yang kurang memadai, 

pembiayaan yang kurang dan faktor dari dalam guru itu sendiri enggan 

mengembangkan potensinya. Sebagai guru yang profesional, mereka 

tidak akan memepersoalkan hambatan yang ada, melainkan mereka akan 

selalu berupaya untuk meningkatkan profesionalitas dalam berbagai 

bidang. Semua faktor-faktor tersebut bisa diatasi jika semua pihak mau 

bekerja keras dan bekerja sama. 

Tantangan yang Dihadapi Kepala Madrasah Upaya Menganalisis 

Profesionalitas Guru di MTs Bahrul Ulum Kabupaten Gowa Provinsi 

Sulawesi Selatan ada yang berasal dari dalam diri seorang guru seperti 

bagaiman dia dapat mengatur dirinya sehingga dapat berkomitmen untuk 

dapat membuat dirinya memiliki profesionalitas seperti rasa malas, sikap 
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profesional, tanggung jawab, disiplin. Sedangkan faktor yang  yang 

bersala dari luar guru adalah bagaimana dia dapat bekerja sama dengan 

kepala sekolah dan guru-guru dalam meningkatkan mutu 

pendidikan,bagaimana dia dapat berinteraksi dengan peserta didik untuk 

dapat mengenal kerakter mereka yang berasal dari latar belakang yang 

berbeda-beda. 

Adapun faktor yang menghambat kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam adalah faktor 

personal, berupa rendahnya kesadaran guru untuk mengutamakan mutu 

dalam mengembangkan diri, kurang termotivasinya guru untuk memiliki 

program terbaik pemberdayaan diri, tertanamnya rasa tidak berdaya dan 

tidak mampu untuk mengembangkan profesi. Selain itu juga faktor 

ekonomis, berupa terbatasnya kemampuan finansial untuk secara 

berkelanjutan mengembangkan diri, banyaknya pembiayaan kepada 

mereka sehingga mengurangi kemampuan ekonomis untuk 

mengembangkan profesi. Begitu juga faktor sosial, berupa rendahnya 

penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, kurangnya partisipasi 

dalam upaya mengembangkan profesi guru, dan kurangnya fasilitas sosial 

bagi pengembangan profesi guru. Peran serta masyarakat merupakan 

faktor yang mengahmbat upaya peningkatan kompetensi profesional guru.  

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor 

penghambat adalah masyarakat sekitar madrasah yang masih berfikiran 

kolot, yang seharusnya mendukung penuh atas usaha guru untuk 
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mencerdaskan peserta didik namun ini sebaliknya, memakai metode untuk 

mengantisipasi kejenuhan peserta didik jika belajar di dalam kelas jenuh 

dengan mengajak peserta didik belajar di luar kelas dan ternyata 

masyarakat yang melihat langsung mengambil kesimpulan bahwa yang 

dilakukan guru salah. Serta faktor budaya, berupa rendahnya budaya 

kerja berorientasi mutu sehingga para guru bekerja seadanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Kepemimpinan Kepala Madrasah Sebagai Leader atau Pemimpin 

dalam Meningkatkan profesionalitas Guru di MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa kepala madrasah menerapkan beberapa gaya 

kepemimpinan di antaranya gaya kepemimpinan kharismatik, gaya 

kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan tranformasional, 

dan gaya partisipatif.  

2. Kepala madrasah sebagai supervisor melaksanakan pertemuan 

individual untuk mengetahui tentang segala sesuatu yang terjadi di 

dalam proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru dan 

melaksanakan observasi kelas oleh kepala madrasah yang 

dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, akan tetapi untuk 

meningktakn profeionalitas guru. 

3. Profesionalitas guru di MTs Bahrul Ulum Kabupaten Gowa yaitu 

guru memiliki pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, 

guru mempersiapkam perancangan pembelajaran, guru menguasai 

materi pelajaran sesuai dengan standar isi program satuan 

pendidikan, guru melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis, guru memanfaatkan teknologi pembelajaran, guru 

melaksanakan evaluasi hasil belajar, dan guru melaksanakan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 
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potensi yang dimilikinya. guru memiliki kualifikasi akademik dan 

penghasilan tetap, guru memiliki kemampuan mengelola kelas dan 

peserta didik. 

4. Tantangan yang dihadapi kepala madrasah upaya menganalisis 

profesionalitas guru di MTs Bahrul Ulum Kabupaten Gowa adalah 

faktor personal, masih ada guru memiliki kesadaran yang rendah 

untuk mengutamakan mutu dalam mengembangkan diri, kurang 

termotivasinya guru untuk memiliki program terbaik pemberdayaan 

diri, tertanamnya rasa tidak berdaya dan tidak mampu untuk 

mengembangkan profesinya secara mandiri. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, maka berikut ini 

dikemukakan saran penelitian yang diharapkan mendapat perhatian 

dan tanggapan yang serius oleh berbagai pihak yang terkait dengan 

kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan 

profesionalitas guru, sebagai berikut: 

1. Kepada Instansi Terkait 

a. Sebaiknya instansi terkait lebih meningkatkan lagi perhtian 

terhadap program peningkatan kualifikasi akademik bagi guru 

pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa, khususnya berkaitan 

dengan (1) mempermudah memberi izin belajar kepada guru 

agar lebih leluasa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi; (2) meningkatkan sosialisasi pada MTs Bahrul Ulum Kab. 
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Gowa yang berkaitan dengan peluang guru mendapat beasiswa 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tunggi. 

b. Sebaiknya pemerintah memperhatikan dan memberi bantuan 

kelengkapan sarana prasarana khususnya yang berkaitan 

dengan media pembelajaran yang berbasis Information 

Technology Comunication (ITC), karena salah satu faktor 

sehingga guru tidak menggunakan media pembelajaran 

berbasis ITC disebabkan madrasah belum menyediakan media 

berbasis ITC. 

c. Semestinya pihak terkait melaksanakan program pelatihan, 

bukan hanya berpusat pada guru PNS saja akan tetapi 

diperioritaskan juga guru yang belum PNS.  

2. Bagi Kepala Madrasah 

Diharapkan kepada seluruh kepala madrasah meningkatkan 

pengawasan dan kedisiplinan, karena bila diperhatikan secara 

seksama dan cermat tugas kepala madrasah, maka tidak dapat 

dipungkiri bahwa tugas tersebut cukup berat dan memerlukan 

kompetensi yang multi dimensional, yaitu kepala madrasah 

diharuskan memiliki pengetahuan dan keterampilan administrative, 

manajerial, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis di 

bidang pendidikan dan pembelajaran.  

Kepala madrasah masih perlu meningkatkan pembinaan 

kepada guru khususnya yang berkaitan: 
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a. Program peningkatan kualifikasi akademik yaitu memberikan 

apresiasi, peluang, dan dorongan, kepada guru melanjutkan 

pendidikan ke jenjang S1, Pascasarjana (S2) dan S3 apalagi 

dalam temuan di lapangan masih ada guru yang mengajar tidak 

sesuai dengan latar belakang pendidikannya, bahkan masih ada 

guru yang berkualifikasi pendidikan diploma. Sebaiknya kepala 

madrasah memberi motivasi kepada guru untuk melanjutkan 

studi ke jenjang yang lebih tinggi dan dapat mengambil mata 

kuliah tertentu yang relevan dengan tugas di madrasah. Selain 

itu kepala madrasah memfasilitasi dan memberi informasi 

kepada guru agar lebih mudah mendapat biasiswa, karena di 

antara penyebab adanya guru belum melanjutkan pendidikan ke 

jenjang lebih tinggi karena faktor biaya.  

b. Sebaiknya kepala madrasah yang masih banyak gurunya belum 

mengikuti pelatihan harus melakukan kerja sama dengan 

madrasah yang banyak mengikuti pelitahan secara 

berkesinambungan seperti mengadakan secara rutin kegiatan 

workshop, dan bimbingan teknis baik dari pemerintah maupun 

swasta yang bergerak di bidang peningkatan kompetensi guru 

agar guru memiliki pengetahuan akademik dan kependidikan 

yang mendalam, kemahiran yang memadai, komitmen terhadap 

pekerjaan yang kuat, dan kewenangan (izin) mengajar dari 

lembaga yang berwenang. Melalui dengan pelatihan guru dapat 
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memperluas wawasannya agar guru maksimal dalam 

penampilan kerjanya berani bertindak secara otonom untuk 

mengolah kurikulum dan pengalaman belajar peserta didik 

sesuai dengan kemajuan iptek/zaman; guru bersikap dan 

bertindak inovatif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan 

yang tentu harus didukung oleh kompetensi guru, khususnya 

guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi. 

c. Masih banyak guru yang belum disertifikasi sekitar maka 

sebaiknya kepala madrasah mejadi fasilitator agar guru dapat 

disertifikasi, karena melalui sertifikasi maka guru akan memiliki 

(1) kemampuan penguasaan materi pelajaran, (2) kemampuan 

penelitian dan penyusunan karya ilmiah, (3) kemampuan 

pengembangan profesi, dan (4) pemahaman terhadap wawasan 

dan landasan pendidikan. 

d. Sebaiknya program supervisi yang dilaksanakan oleh kepala 

madrasah membangun kerja sama dengan pengawas dan 

seluruh stakeholder pendidikan di madrasah untuk 

pemberdayaan dan partisipasi membantu keberhasilan 

pelaksanaan pembelajaran, hal itu perlu dilakukan karena 

keberhasilan atau kegagalan sebuah madrasah dalam 

melaksanakan program atau mencapai standar bukan hanya 

menjadi otoritas kepala madrasah. Selain itu, hasil supervisi 

yang dilakukan kepala madrasah dan pengawas hendaknya 
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disampaikan secara terbuka kepada pihak madrasah, terutama 

kepala madrasah, wakil kepala madrasah, komite madrasah dan 

guru. Secara bersama-sama pihak madrasah dapat melakukan 

refleksi terhadap data yang ada, dan menemukan sendiri faktor-

faktor penghambat serta pendukung yang selama ini mereka 

rasakan, sehingga lebih mudah diberi solusi secara bersama-

sama.   

3. Bagi Guru  

Guru sebaiknya mampu menjalankan tugas sebagai 

pembimbing, untuk menuntun peserta didik sehingga dibutuhkan 

keahlian tertentu dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan 

dan pengajaran sehingga dituntut adanya kompetensi guru 

berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan 

kemampuan maksimal. 

Guru sebaiknya mampu melaksanakan proses pembelajaran 

di abad 21 ini harus mampu mewujudkan aspek kemampuan 

peserta didik, yaitu: (1) mampu memberikan basic skills untuk bekal 

hidup peserta didik; (2) memberikan kemampuan peserta didik 

dalam penguasaan teknologi (tecnology skills); (3) melatih peserta 

didik untuk mampu memecahkan beragam problem sosial atau 

problem pembelajaran (problem solving skills); (4) membangun 
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kualitas mental sikap mental menjunjung tinggi keberagaman 

budaya (mulicultural quality); (5) menjalin hubungan atau interaksi 

sosial secara sinergis dan berkualitas antar anggota masyarakat 

(interpersonal skills); (6) membangun kemampuan peserta didik 

untuk mengkaji, meneliti, menggali berbagai alternatif jawaban dan 

persoalan hidup (inqury skills); (7) membangun kualitas peserta 

didik dalam komunikasi (information quality); (8) membangun 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking 

skills), (9) membangun kemampuan peserta didik dalam 

berkomunikasi (communication skills) melalui teknologi informatika; 

dan (10) membangun kualitas peserta didik dalam beragama 

(spiritual quality) atau mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut 

Guru sebaiknya mampu memfasilitasi pengembangan 

potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki memiliki indikator: Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi 

secara optimal. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran 

untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk 

kreativitasnya. 

Guru sebaiknya mampu berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan   peserta   didik   dengan   bahasa   

yang   khas   dalam   interaksi kegiatan/permainan yang mendidik 

yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis 
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peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan 

dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) 

respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru 

terhadap respons peserta didik, dan seterusnya. 

Melihat begitu kompleksnya tanggung jawab guru dalam 

pembelajaran maka sebaiknya para guru di madrasah lebih giat 

dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru. Ada tiga kegiatan 

penting yang perlu diperhatikan oleh guru untuk bisa meningkatkan 

profesionlismenya, sehingga bisa terus menanjak eksistensinya 

menjadi guru masa depan.  

a. Para guru harus memperbanyak tukar informasi tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan pengalaman mengembangkan materi 

pelajaran dan berinteraksi dengan peserta didik. Tukar informasi 

atau tukar pikiran tersebut bisa dilaksanakan dalam pertemuan 

guru sejenis di sanggar kegiatan guru ataupun dalam seminar-

seminar yang berkaitan dengan hal itu. Kegiatan tukar pikiran ini 

hendaknya selalu mengangkat topik pembicaraan yang bersifat 

aplikatif. Artinya, hasil pertemuannya bisa digunakan secara 

langsung untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 

Hanya perlu dicatat, dalam kegiatan tukar pikiran semacam itu, 

hendaknya faktor-faktor yang bersifat struktural administratif 

harus disingkirkan jauh-jauh. Misalnya, tidak perlu yang 

memimpin pertemuan harus kepala madrasah. 
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b. Guru harus senantiasa belajar mandiri supaya menjadi guru 

yang up to date melalui kegiatan diskusi yang dapat 

memperluas wawasan dan pengetahuan para pendidik dalam 

upaya mengembangkan kompetensi guru,para guru harus lebih 

banyak mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah untuk 

membicarakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para guru itu 

sendiri. Untuk itulah, para guru dituntut untuk harus melakukan 

penelitian. Anggapan sementara ini bahwa penelitian hanya 

dapat dilakukan oleh para akademisi yang bekerja di perguruan 

tinggi atau para peneliti di lembaga-lembaga penelitian harus 

dibuang jauh-jauh. Justru sekarang ini perlu diyakini pada 

semua pihak bahwa hasil penelitian-penelitian tentang apa yang 

terjadi di kelas dan di madrasah yang dilakukan oleh para guru 

adalah sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Sebab para gurulah yang nyata-nyata memahami dan 

menghayati apa yang terjadi di madrasah, khususnya di kelas. 

Fenomena yang ada, masih terlalu banyak masalah-masalah 

yang berkaitan dengan proses belajar mengajar terjadi di kelas 

yang sampai saat ini belum terpecahkan dan sangat perlu untuk 

dipecahkan. Misalnya, langkah-langkah apa yang harus 

dilaksanakan guru untuk menghadapi peserta didik yang malas 

atau mempunyai jati diri yang rendah atau pemalu di kelas. 

Masalah-masalah ini jarang diteliti, kalaupun pernah diteliti 
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pendekatannya terlalu teoritis akademis sehingga tidak dapat 

diterapkan dalam praktek proses belajar mengajar 

sesungguhnya. 

c. Guru harus membiasakan diri melakukan penelitian dan 

mengkomunikasikan hasil penelitian yang dilakukannya, 

khususnya lewat media cetak. Untuk itu tidak ada alternatif lain 

bagi guru selain meningkatkan kompetensinya dalam menulis 

laporan penelitian. 

d. Untuk menghadapi pembaharuan-pembaharuan di masa 

mendatang dan menanggapi perubahan-perubahan di 

masayarakat yang sangat cepat itu. Saat ini guru sudah tidak 

memiliki waktu lagi untuk sekadar berdiam diri dalam menyikapi 

setiap perubahan cepat yang terjadi di dunia pendidikan. 

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis melihat ada 

empat hal penting yang dapat diusahakan oleh guru untuk 

membangun kemantapan diri sekaligus mengembangkan 

kompetensi guru, di antaranya: (1) membangun kemantapan diri 

daripada mereduksi ekspektasi dengan terus melakukan 

regulasi diri yang relevan dengan pengembangan profesinya; 

(2) mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, dan 

diskusi ilmiah) secara berkesinambungan dalam merespons 

secara aktif setiap isu-isu terbaru yang berkembang di dunia 

pendidikan; (3) mempelajari hasil-hasil penelitian dari berbagai 



161 

 

 
 

literatur tentang kompetensi mengajarnya yang berhubungan 

dengan prestasi subyek didik; (4) melakukan analisis tugas 

mengajar pada tingkat dan kurikulum yang berbeda di madrasah 

lain yang sederajat. 

Melihat hal tersebut perlu pembinaan secara serius 

melalui pembinaan yang bersifat interaksi langsung antara 

kepala madrasah dengan para guru. Artinya para kepala dan 

pengawas MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa dituntut mampu 

membuat program pengembangan madrasah yang lebih maju. 

Maka kepala madrasah, dan pihak pemerintah harus mampu 

membuat perubahan ke arah yang lebih maju terutama dalam 

menciptakan pendidikan yang bermutu, guru yang profesional 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran peserta 

didik pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa. 



162 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Departemen Agama RI. 2005. AL-Qur’an dan Terjemahnya (Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an. PT. Syamil Cipta Media.  

Abbas, Syahrizal. 2009. Manajemen Perguruan Tinggi. Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group. 

Abdul Madjid, Perencanaan Pembelajaran. 2005. Mengembangkan 
Standar Kompetensi Pendidik. Cet. I; Bandung: Rosda Karya. 

Ahmadi, Abu. dan Widodo Supriyono. 2004. Psikologi Belajar. Cet. II; 
Jakarta: PT Rineka Cipta.  

Alma, Buchari. 2009. Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil 
Mengajar. Cet. II; Bandung: Alfabeta. 

Arif, Armai. 2004. Pengantar Ilmu dan Metodelogi Pendidikan Islam. Cet. I; 
Jakarta: Ciputat Pers. 

Arsyad, Azhar. 2007. Media Pembelajaran. Cet. IX; Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada.  

Asrori Ardiansyah, M. 2012. Gaya dan Gaya Kepemimpinan Kepala 
Sekolah. www. Kabar-pendidikan.blogspot.com, posted: 12 April. 

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Standar Proses. Jakarta: BSNP.  

Chabib Thaha, M. 2003. Teknik Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada. 

Darimi, I. (2015). Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru PAI dalam 
Pembelajaran. Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan 
Agama Islam, 5(2), 309-324. 

Damopolii, Muljono. 2011. Pesantren Modern Immim Pencetak Muslim 
Modern. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.  

Danim, Sudarwan. 2007. Visi Baru Manajemen Madrasah dari Unit 
Birokrasi ke Lembaga Akademik, Cet II. Jakarta: Bumi Aksara. 

Danim, Sudarwan. dan Khaeril. 2011. Profesi Kependidikan. Cet. II; 
Bandung: Alfabeta.  

Daradjat, Zakiyah. 2000. Ilmu Pendidikan Islam. Cet. I; Jakarta : Bumi 
Aksara.  



163 

 

 
 

Daryanto. 2008. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 

Depag RI. 2005 Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah. Cet. II; 
Jakarta. 

Departemen Agama RI. 2003. Profesionalisme Pengawas Pendais. 
Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam. 

Departemen Agama RI. 2004. Pedoman Pengembangan Profesi 
Kepengawasan dan Penyususnan Karya Tulis Ilmiah bagi 
Pengawas. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama 
Islam. 

Departemen Agama. 2005. Panduan Pengembangan Ciri Khas Madrasah. 
Cet. I; Jakarta: BMPM. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 208. Kamus Bahasa 
Indonesia Pusat Bahasa. Cet. I; Jakarta. 

Enoch, Jusuf.2015. Dasar-dasar Perencanaan PendidikanJ. akarta: Bumi 
Akasara.  

Fasli Jalal, dan Dedi Supriyadi. 2001. Repormasi Pendidikan dalam 
Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta:Adi Cita Karya Nusa. 

Fathurrohman, Pupuh . dan M. Sobry Sutikn.2010. Strategi Belajar 
Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum & Konsep Islam. Cet. 
IV; Bandung: Refika Aditama.  

Ghaza Kusairi, M. 2011. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Word 
Press.com, diposkan pada 14 Mei. 

Hajar Al-Asqalani, Ibnu. Fath al-Bariy bi Syarh Shahih Al-Bukhariy, Juz 1 
Dar  al-Fikr. 

Harjanto. 2003. Perencanaan Pengajaran. Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka 
Cipta. 

Hornby, AS. 1990. Oxford Edvanced Dictionary of English. London: Oxford 
University Press.  

Jasmine, Sabrina. 2009. 101 Prinsip Kepemimpinan Terhebat Sepanjang 
Sejarah. Jogjakarta: Diglossia. 

Kementerian Agama. 2010.  Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Proyek 
Pengadaan Kitab Suci Alquran. 



164 

 

 
 

Kunandar. 2010. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan. KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Cet. 
VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Mulyasa, E. 2007. Menjadi Kepala Madrasah Profesional. Cet IX; 
Bandung: Remaja Rosdakarya.  

Mulyasa, E. 2013. Uji Kompetensi Guru dan Penilaian Kinerja Guru. Cet. 
Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Nur, Syafruddin. dan Basyiruddin Usman. 2002. Guru Profesional dan 
Implementasi Kurikulum. Cet. I; Jakarta: Ciputat Press.  

Peraturan Menteri Agama RI. No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 
Pendidikan Agama Pada Sekolah, Bab VI,  pasal 16 ayat 2, h. 9-11. 

 Repubblik Indonesia. 2013. UU RI No 20 Th 2003 SISDIKNAS Dilengkapi 
PERMENDIKNAS No. 49, 19, 15, 13 Th. 2007. Cet. V; Bandung: 
PT. Citra Umbaran. 

Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Th. 

Rivai, Veithzal. Sylviana Murni. 2009. Education Management: Analisis 
Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Rohiat. 2008. Manajemen Madrasah, Teori Dasar dan Praktek. Cet I; 
Bandung: Aditama. 

Rohmat. 2010. Kepemimpinan Pendidikan: Konsep dan Aplikasi. 
Purwokerto: Purwokerto Press. 

Rohmat. 2010. Kepemimpinan Pendidikan: Konsep dan Aplikasi. 
Purwokerto: Purwokerto Press. 

Rusman, 2011. Model-model Pembelajaran, Mengembangkan 
Profesionalisme Guru. Cet. IV; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.  

Sabri, Ahmad. 2005. Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching. Cet. I; 
Jakarta: Ciputat Pers. 

Sagala, Syaiful. 2009. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga 
Kependidikan. Cet. II; Bandung: Alfabeta. 

Sagala, Syaiful. 2010. Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan. 
Cet. I; Bandung: Alfabeta.  

Said, Mas’ud. 2007. Kepemimpinan Pengembangan Organisasi Team 
Building dan Perilaku Inovatif.  Malang: UIN-Malang Press. 



165 

 

 
 

Sumidjo, Wahjo. 2010. Kepemimpinan Kepala Madrasah: Tinjauan Teoritik 
dan Permasalahannya. Cet. VII; Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Perada.  

Syafaruddin. 2005. Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Cet. I; 
Jakarta: Ciputat Press. 

Syah, Muhibbin. 2010. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. 
Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Usman, Basyiruddin. 2002. Metodologi Pembelajaran Agama Islam. Cet. I; 
Jakarta: Ciputat Pers. 

Usman, Husaini. 2006. Manajemen Teory, Praktek dan Riset Pendidikan. 
Jakarta: Bumi Aksara. 

Usman, Muh. Uzer. 2003.  Menjadi Guru Profesional. Cet. XV; Bandung: 
PT. Remaja Rosdakarya.   

Usman,Husaini.2010.  Manajemen: Teori, Praktik dan Riset 
Pendidikan.Edisi 3, Jakarta: Bumi Askara.  

 Yamin, Martinis. 2007. Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP. 
Jakarta: Gaung Persada Press. 

Yunus, Mahmud.2008. Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran. t.c; 
Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



167 

 

 
 

LAMPIRAN  : PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN  

 

A. Identitas Informan   

1. Instansi   : ............................................... 

2. Nama   :................................................  

3. NIP    :................................................ 

4. Pangkat/Golongan  :................................................ 

5. Jabatan  :................................................ 

B. Pertanyaan  

1. Bagaimana peran kepemimpinan kepala madrasah dalam 

meningkatkan profeionalitas guru di MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa? 

a. Bagaimana peran kepala madrasah sebagai leader atau 

pemimpin dalam meningkatkan profeionalitas guru di MTs 

Bahrul Ulum Kab. Gowa? 

1) Bagaimana peran gaya kepemimpinan kharismatik dalam 

meningkatkan profeionalitas guru di MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa? 

2) Bagaimana peran gaya kepemimpinan demokratis dalam 

meningkatkan profeionalitas guru di MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa?  

3) Bagaimana peran gaya kepemimpinan tranformasional 

dalam meningkatkan profeionalitas guru di MTs Bahrul Ulum 

Kab. Gowa?  

4) Bagaimana peran gaya partisipatif dalam meningkatkan 

profeionalitas guru di  MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa? 

b. Bagaimana peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam 

meningkatkan profeionalitas guru di MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa? 

1) Bagaimana peran kepala madrasah sebagai supervisor 

dalam melaksanakan pertemuan individual untuk 

meningkatkan profeionalitas guru di MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa?  



168 

 

 
 

2) Bagaimana peran kepala madrasah sebagai supervisor 

dalam melaksanakan observasi kelas untuk meningkatkan 

profeionalitas guru di MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa?  

3) Bagaimana peran kepala madrasah sebagai supervisor 

dalam melaksanakan pertemuan individual untuk 

meningkatkan profeionalitas guru di MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa? 

2. Bagaimana profeionalitas guru di MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa? 

a. Bagaimana penguasaan guru terhadap materi pelajaran secara 

luas dan mendalam di MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa? 

b. Bagaimana kemampuan guru merencanakan pembelajaran di 

MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa? 

c. Bagaimana kemampuan guru melaksanakan pembelajaran di 

kelas pada MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa? 

d. Bagaimana kualifikasi akademik guru di MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa? 

e. Bagaimana penghasilan tetap guru di MTs Bahrul Ulum Kab. 

Gowa? 

f. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola kelas dan 

mengelola peserta didik di MTs Bahrul Ulum Kab. Gowa? 
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   Daftar nama guru Pendidikan Agama Islam  

 

Nama guru Jabatan 

Miftahur Rohman, S. Pd.I Kepala Madrasah 

Handayani, S. Pd.I Wakamad Kurikulum 

Nur Aida Rauf, M.Pd.I Guru Akidah Akhlak 

Herlinda, S.Pd.I Guru Al-Qur’an Hadits 

Syaiful, S.Pd.I Guru Fiqhi 

Sunniati S.Pd.I Guru SKI 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR OBSERVASI 

 

Aspek yang diamati 1 2 3 4 5 Keterangan 

A. Perencanaan Proses 
pembelajaran. 
Apakah guru: Menyusun 
Silabus? 

      

Identitas mata pelajaran 
atau tema pelajaran 

      

Standar kompetensi       

Kompetensi dasar       

Materi pembelajaran       

Kegiatan pembelajaran       

Indikator pencapaian 
kompetensi 
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Penilaian       

Alokasi waktu        

Sumber belajar        

B. Menyusun RPP?       

Identitas mata pelajaran  
      

Standar kompetensi 
      

Kompetensi Dasar 
      

Indikator pencapaian 
kompetensi 

      

Tujuan Pembelajaran       

Materi Ajar       

Alokasi Waktu       

Metode Pembelajaran       

Kegiatan Pembelajaran 

a) Pendahuluan 
b) Inti 
c) Penutup 

      

Penilaian Hasil Belajar       

Sumber Belajar       

C. Pelaksanaan Proses 
Pembelajaran 

      

Persyaratan pelaksanaan 

proses pembelajaran 

      

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

      

D. Penilaian Hasil Belajar 
      

E. Pengawasan Proses 
Pembelajaran 
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INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR OBSERVASI 

Komponen yang 

dianalisis 
Aspek yang disupervisi 

Hasil penilaian 

dengan instrumen 

yang 

dikembangkan 

  1 2 3 4 5 

Tahap sebelum 

observasi 

Contoh: 

 Persiapan mengajar yang 
disiapkan 

 Konsep yang akan dibahas 
 Tujuan yang akan dicapai 
 Langkah-langkah 

penyajian 
 Pemanfaatan media 
 Proses interaksi 

     

Tahap pelaksanaan 

observasi 

 Kejelasan konsep 
 Tingkat keberhasilan 
 Penggunaan media 
 Efektivitas interaksi 

     

Tahap sesudah 

observasi 

 Kesan-kesan penampilan 
 Kemampuan 

mengidentifikasi 
ketrampilan yang sudah 
baik 

 Kemampuan 
mengidentifikasi 
ketrampilan yang belum 
berhasil 

 Diskusi tentang gagasan-
gagasan alternatif 

     

 Jumlah  

 Rata-rata  

 

 

 

 

INSTRUMEN PERENCANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 
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URAIAN KEGIATAN 
KRITERIA NILAI 

A B C D 

Menentukan identitas mata pelajaran     

Menentukan standar kompetensi     

Menentukan kompetensi dasar     

Menentukan indicator pencapaian 
kompetensi 

    

Menentukan tujuan pembelajaran     

Menentukan materi ajar     

Menentukan alokasi waktu     

Menentukan metode pembelajaran     

Menentukan kegiatan pembelajaran     

Menentukan penilaian hasil belajar     

Menentukan sumber belajar     

Jumlah NILAI RIIL     = ……………………….     

Jumlah NILAI IDEAL = 44 KLASIFIKASI 
……………………. Nilai PERSENTASI   = …………………….. % 
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Dokumentasi Proses Pembelajaran di kelas dengan 

Metode bervariasi 
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Dokumentasi Kegiatan MGMP 

 

 



175 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Kegiatan Pelatihan 

 

Dokumentasi Kegiatan Supervisi Individu dan 

Kelompok 
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Dokumentasi wawancara kepada kepala sekolah dan 

guru 
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Dokumentasi wawancara kepada siswa 
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