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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Berdasarkan data dalam Education for All (EFA) 

Global Monitroring Report  2011 yang dikeluarkan 

UNESCO dan diluncurkan di New York pada Senin, 

1/3/2011, indeks pembangunan pendidikan Indonesia 

berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei. 

Peringkat pendidikan Indonesia ini menurun dari 

peringkat 65 pada tahun lalu menjadi 69 (Kompas.com, 

2011). Terkait dengan kompetensi guru di Indonesia 

(Okezone.com, 2012) hasil terhadap pelaksanaan uji 

kompetensi guru masih di bawah standar yang 

diharapkan. Berdasarkan data yang telah masuk di 

Kemdikbud, rata-rata nilai UKG adalah 44,55. Peta ini 

kalau dilihat dengan UKA (uji kompetensi awal) tidak 

jauh beda, yakni 42. Mendikbud merinci bahwa untuk 

guru kelas sekolah dasar rata-ratanya 40.87, 

sedangkan untuk Penjaskes 42.59.  

Berdasarkan data Education Management 

Information System (EMIS), bahwa jumlah madrasah 

ibtidaiyah di Indonesia adalah 20.357 dengan 

perbandingan 1.575 MI Negeri (7,74 %) dan 18.782 MI 

swasta (92,26 %) dengan jumlah siswa mencapai 

1,895.271 dan Jumlah guru 166.390 yang terdiri dari 

19,0% atau 31.614 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), sisanya sebanyak 134.776 atau 81,0% adalah 

http://www.ujikompetensiguru.com/
http://www.kemdikbud.go.id/
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guru Non-PNS yang dikeluarkan oleh (Dirjen Pendis 

Kemenag RI, 2011).  

Untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait 

dengan rendahnya kualitas guru madrasah, pemerintah 

melalui Kementerian Agama telah melakukan berbagai 

upaya seperti yang tertuang dalam lampiran KMA 

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Agama tahun  2010-2014 antara lain 

disebutkan bahwa peningkatan mutu pendidikan 

madrasah telah dilakukan melalui peningkatan 

kualifikasi akademik, kompetensi dan kesejahteraan 

guru serta tenaga kependidikan. Peningkatan 

kualifikasi dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti 

pemberian bantuan kepada 45.145 guru yang sedang 

menempuh studi jenjang S1, program pendidikan tinggi 

terjangkau dengan sistem dual modes bagi 12.000 

guru, beasiswa program S1 bagi 5.782 guru, beasiswa 

program pendidikan kompetensi (gelar) ganda bagi 315 

guru mis-match, dan beasiswa pendidikan jenjang S2 

bagi 3.200 guru dan pengawas madrasah.  

Peningkatan kompetensi guru dilaksanakan 

melalui program sertifikasi guru bagi 127.361 guru 

RA/Madrasah (termasuk 600 di antaranya melalui jalur 

pendidikan profesi; dan dari jumlah itu, 49.398 di 

antaranya telah memperoleh sertifikat pendidik), 

pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan, dan 

pemberian sedikitnya 2.500 paket bantuan tiap tahun, 

masing-masing kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) 

dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta 
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Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Madrasa 

(MK3M/KKM).  

Peningkatan kesejahteraan guru dilakukan 

dengan pemberian subsidi tunjangan fungsional 

kepada 490.264 guru Non-PNS; memberikan tunjangan 

kependidikan bagi seluruh guru PNS; memberikan 

subsidi dan tunjangan profesi kepada 47.622 guru yang 

lulus sertifikasi dan memenuhi persyaratan;  serta 

pemberian subsidi tunjangan khusus kepada 

sedikitnya 3.173 guru Non-PNS yang ditugaskan di 

daerah khusus. 

Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang terdapat 8 Madrasah Ibtidaiyah, semua MI 

berstatus swasta dibawah naungan Lembaga 

Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten Semarang, hanya 1 

yang telah terakreditasi A, 4 madrasah terakreditasi B 

dan 3 madrasah terakreditasi C. Jumlah guru 

sebanyak 70 orang yang rata-rata berstatus sebagai 

guru wiyata bhakti dengan penghasilan yang masih 

dibawah standar UMR berkisar antara 125-700 

ribu/bulan, ditambah dengan tunjangan sertifikasi bagi 

guru yang sudah tersertifikasi, tunjangan fungsional 

guru wiyata bhakti dan tunjangan insentif guru wiyata 

bhakti non sertifikasi dari Pemda Kabupaten Semarang 

dan Provinsi Jawa Tengah bagi guru yang memenuhi 

persyaratan. 

Dari sisi prestasi akademik yang di ukur dari 

perolehan rata-rata nilai Ujian Nasional, dalam 
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beberapa tahun terahir terus mengalami peningkatan, 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1.1 

Data Nilai UN Madrasah Ibtidaiyah 

 

No Nama MI 
Jumlah Nilai dan Rata-rata UN 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1 Branjang  22,95 7,65 23,11 7,70 23,18 7,73 

2 Kalisidi 01 21,00 7,00 21,49 7,16 21,49 7,16 

3 Kalisidi 02 19,13 6,38 19,00 6,33 19,13 6,38 

4 Keji 22,73 7,58 23,69 7,90 23,68 7,89 

5 Lerep 20,13 6,71 20,25 6,75 20,38 6,79 

6 Nyatnyono 01 20,18 6,73 20,73 6,91 20,71 6,90 

7 Nyatnyono 02 23,45 7,82 23,57 7,86 23,73 7,91 

8 Gogik 21,56 7,19 20,11 6,70 20,11 6,70 

Nilai tertinggi 23,45 7,82 23,69 7,90 23,73 7,91 

Nilai terendah  19,13 6,38 19,00 6,33 19,13 6,38 

Rata-rata 21,39 7,13 21,49 7,16 21,55 7,18 

Sumber KKMI Kecamatan Ungaran Barat 

Dari sisi pretasi non akademik dapat 

digambarkan bahwa pada kegiatan lomba, sekitar 9 

jenis lomba siswa SD/MI yang diselenggarakan oleh 

UPTD Pendidikan Kecamatan Ungaran Barat sepanjang 

tahun pelajaran 2012/2013 hanya 1 (satu) jenis lomba 

yang dimenangkan oleh siswa madrasah ibtidaiyah.  

Data di atas menjadi temuan awal tentang 

keberadaan guru MI di Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang. Maka berdasar dari arah 

kebijakan pemerintah untuk memperbaiki mutu 

pendidikan di Indonesia yang berada dibawah 

Kementerian Agama, terhadap mutu madrasah dan 

keadaan guru di MI Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang, sehingga perlu dilakukan sebuah 
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pengembangan rencana strategis yang dijadikan 

sebagai rujukan bagi madrasah ibtidaiyah se-

Kecamatan Ungaran Barat untuk meningkatkan 

kompetensi guru madrasah yang sejalan dengan 

kebijakan pemerintah, dan kondisi masing-masing 

madrasah. 

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti 

akan melakukan penelitian tentang profil kompetensi 

guru madrasah ibtidaiyah dan strategi peningkatan 

kompetensi guru di MI Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang. Penelitian tentang profil 

kompetensi guru akan menggunakan instumen 

penilaian kompetensi guru MI yang di adaptasi dari 

format kinerja guru dalam pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB). Strategi peningkatan kompetensi 

guru akan dilakukan dengan menggunakan analisis 

SWOT, sebab analisis SWOT merupakan sebuah alat 

analisis yang cukup baik, efektif, dan efisien serta 

sebagai alat yang cepat dalam menemukenali 

kemungkinan-kemungkinan strategi pengembangan 

program-program sekolah dengan prinsip 

mengembangkan kekuatan, minimalkan  kelemahan, 

menangkap kesempatan/peluang, dan menghilangkan 

ancaman.  
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B. Permasalahan  

Rumusan masalah penelitian ini ada tiga yaitu : 

1. Bagaimanakah profil kompetensi guru di madrasah 

ibtidaiyah di Kecamatan Ungaran Barat? 

2. Faktor lingkungan internal dan eksternal apa 

sajakah yang mempengaruhi peningkatan 

kompetensi guru di madrasah ibtidaiyah di 

Kecamatan Ungaran Barat? 

3. Bagaimanakah alternatif strategi dikembangkan 

untuk peningkatkan kompetensi guru madrasah 

ibtidaiyah di Kecamatan Ungaran Barat? 

 

C. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui profil kompetensi guru 

madrasah ibtidaiyah. 

2. Untuk dapat mengetahui faktor lingkungan internal 

dan eksternal yang mempengaruhi peningkatan 

kompetensi guru di madrasah ibtidaiyah. 

3. Untuk membuat strategi yang dapat dikembangkan 

dalam peningkatkan kompetensi guru di madrasah 

ibtidaiyah. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat 

dijadikan kajian untuk mendalami dan 

mengembangkan konsep-konsep perencanaan strategi 

dalam peningkatan kompetensi guru madrasah 

khusunya dan dunia pendidikan pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah:  

a. Bagi guru  

Dapat dijadikan sebagai masukan untuk selalu 

berbenah dan memperbaiki diri dalam 

meningkatkan kompetensinya sebagai seorang 

pendidik yang profesional. 

b. Bagi madrasah 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Ungaran Barat 

dalam upaya untuk meningkatkan mutu madrasah 

melalui peningkatan kompetensi guru. 


