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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu usaha pengembangan kualitas diri manusia 

dalam segala aspek. Pengembangan kualitas diri dimaksudkan agar sesuai 

dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 

yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk 

“mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa, maka dibutuhkan seseorang yang profesional di bidang pendidikan. 

Seseorang yang dimaksud ialah guru. 

Guru merupaka faktor yang sangat dominan dan paling  penting dalam  

pendidikan untuk mencapai pembelajaran di sekolah, Sesuai dengan definisi 

sederhana dan dalam konteks sosial budaya Jawa menyatakan bahwa guru 

merupakan kepanjangan dari kata “digugu lan ditiru” atau menjadi panutan 

utama (Daryanto, 2013: 1). Adapun definisi guru dalam UU No. 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru ialah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

Agar dalam melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan profesi 

yang dimiliki, guru perlu menguasai berbagai hal sebagai kompetensi yang 

dimilikinya salah satunya kompetensi profesional. 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. Seperti pendapat (Karweti, 2010: 78) menjelaskan selain 

kemampuan  manajerial  kepala  sekolah,  tinggi  rendahnya  motivasi  kerja  

guru sangat  berpengaruh  terhadap   kinerja   yang  dapat  dicapai  oleh  seorang 

guru. 
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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, yaitu seseorang yang dikatakan 

profesional adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang yang 

ditekuninya dan menjadi pilihan pekerjaan dalam hidupnya. 

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 dan usaha-usaha untu meningkatkan kualitas kegiatan kependidikan 

khususnya di bidang Agama Islam. Oleh karena itu, guru PAI dituntut untuk 

mampu menguasai materi pelajaran secara luas sehingga kemampuannya 

bertambah dan dapat meningkatkan kompetensi profesionalnya.  

Dari pengamatan penulis, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 

Gonilan kartasura menerapkan Struktur Kelompok mata pelajaran PAI 

(Pendidikan Agama Islam) dalam Kurikulum Madrasah yang meliputi: 1) Al-

Qur’an Hadis, 2) Akidah Akhlak, 3) Fikih, 4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

Sesuai dengan penerapan Kurikulum Madrasah jumlah guru PAI yang mengajar 

di MIM Gonilan Kartasura memiliki jumlah yang sesuai, yang akan bertugas 

mengajar melalui surat tugas dari Kepala Sekolah sesuai dengan kompetensinya. 

Adanya jumlah guru yang mengajar sesuai kompetensinya sehingga MIM 

Gonilan Kartasura yang merupakan suatu instansi pendidikan selalu berperan 

aktif dalam penanaman sikap spiritual kepada peserta didik baik melalui 

kegiatan pembelajaran atau evaluasi yang di adakan di dalam kelas. Disamping 

itu guru terlihat aktif dan antusias dalam berusaha meningkatkan kualitas 

pendidikan, sehingga di beberapa kesempatan, sekolah ini mendapat prestasi 

kejuaraan dalam bidang agama Islam, seperti juara lomba Tahfidz Quran, 

Qiroah, Pidato Bahasa Arab, dan Kaligrafi. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut kompetensi profesional yang di miliki oleh seorang guru PAI 
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(Pendidikan Agama Islam) yang selalu berusaha membentuk dan menanamkan  

nilai spiritual kepada peserta didik sehingga peserta didik diharapkan dapat 

terbentuk menjadi pribadi yang mempunyai akhlakul karimah (akhlak yang baik) 

dan berbudi luhur yang tinggi. Dari usaha dan harapan yang ada sehingga 

mampu menjadikan nilai tambah MIM Gonilan Kartasura di mata masyarakat 

yang mampu menarik masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke MIM 

Gonilan Kartasura. 

Hal di atas tidak lepas dari campur tangan kepala sekolah dalam 

memanajemen semua sumber daya sekolah secara aktif dan tepat. Maka peneliti 

ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana “Upaya Kepala Sekolah Dalam 

Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (Mim) Gonilan Kartasura”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahdalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaiman kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah(MIM)? 

2. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah (MIM) Gonilan Kartasura? 

3. Hambatan yang terdapat dalam upaya kepala sekolah mengembangakan 

kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Gonilan Kartasura? 

4. Solusi apabila terdapat hambatan dalam upaya kepala sekolah 

mengembangakan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Gonilan Kartasura? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan  kompetensi profesional guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

(MIM). 

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah(MIM) Gonilan Kartasura. 

3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan hambatan kepala sekolah dalam 

mengembangakan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam 

diMadrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Gonilan Kartasura. 

4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan solusi apabila terdapat hambatan 

dalam upaya kepala sekolah mengembangakan kompetensi profesional guru 

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 

Gonilan Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi kepala sekolah 

a. Mengetahui standar kompetensi profesional guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI). 

b. Mengembangkan kualitas kompetensi profesional guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI). 

2. Bagi guru  

a. Mengtahui standar kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI). 

b. Mengembangkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI). 

c. Memperbaiki kualitas kompetensi profesional guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI). 

 


