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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting 

dalam pendidikan untuk mencapai pembelajaran di sekolah. Kemampuan 

guru dalam mengajar, proses pembelajaran dan dalam mencapai tujuan 

pendidikan merupakan indikator keberhasilan proses belajar mengajar siswa. 

Seorang guru PAI seharusnya mampu melatih mental peserta didik menjadi 

terpuji dan mulia. Seorang guru PAI diharapkan mampu untuk menanamkan 

serta menumbuhkan keimanan yang kuat dan benar dalam diri peserta didik. 

Agar dalam melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan profesi yang 

dimilikinya, guru perlu menguasai berbagai hal sebagai kompetensi yang 

dimilikinya salah satunya kompetensi profesional. 

Dalam Standar Nasional Pendidikan penjelasan pasal 28 ayat (3) butir 

c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memiliki kompetensi yang 

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidik.1 Seseorang yang dikatakan 

profesional adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang yang 

ditekuninya dan menjadi pilihan pekerjaan dalam hidupnya. 

                                                           
1E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm. 138. 
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Keberadaan sumber daya manusia dalam meningkatkan kompetensi 

profesional sangat penting untuk ditingkatkan. Sumber daya manusia 

khususnya guru PAI berperan penting dalam penanaman sikap spiritual 

kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru PAI dituntut untuk mampu 

menguasai materi pelajaran secara luas sehingga kemampuannya bertambah 

dan dapat meningkatkan kompetensi profesionalnya. 

Dalam hal ini, kompetensi profesional guru tidak terlepas dari fungsi 

dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin dalam lembaga 

pendidikan, kepala sekolah harus mampu memberi motivasi dan perhatian 

kepada para guru sehingga dapat meningkatkan keprofesionalannya. 

Menurut pengamatan penulis di SMP Negeri 1 Selogiri dan 

berdasarkan kriteria profesional guru dalamPeraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi guru, sebenarnya guru PAI di SMP 

Negeri 1 Selogiri sudah memenuhi standar. Namun guru PAI di SMP Negeri 

1 Selogiri harus tetap meningkatkan kompetensi profesionalnya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut bagaimana upaya kepala sekolah di SMP Negeri 1 

Selogiri dalam meningkatkan kemapuan profesional guru.Oleh karena itu 

penulis mengambil judul: “UPAYA KEPALA SEKOLAH DALAM 

MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PAI DI SMP 

NEGERI 1 SELOGIRI TAHUN PELAJARAN 2014/2015.” 
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B. RumusanMasalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah upaya-upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru PAI di SMP Negeri1 Selogiri? 

2. Bagaimanakah kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 1 Selogiri? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya-upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI di SMP Negeri 

1 Selogiri. 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kompetensi profesional guru 

PAI di SMP Negeri 1 Selogiri. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis: 

Sebagai pengembangan terhadap kualitas guru terutama dalam hal 

peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi profesional yang 
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diupayakan oleh kepala sekolah terhadap para guru melalui 

pembinaan di sekolah. 

b. Manfaat Praktis: 

Sebagai pemikiran lebih lanjut khususnya kepala sekolah, pada 

umumnya dalam keinginannya untuk meningkatkan kompetensi para 

guru terutama kompetensi profesional guru PAI. Berbagai upaya yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas para guru 

khususnya dalam peningkatan kompetensi guru. 

 


