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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

  

A. Strategi  

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani 

“strategos” (stratos =militer dan ag = memimpin) yang 

berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh 

para jenderal perang dalam membuat rencana untuk 

memenangkan perang. Definisi tersebut juga 

dikemukakan oleh seorang ahli bernama Clauswitz, 

menurutnya, strategi merupakan suatu seni 

menggunakan pertempuran untuk memenangkan 

suatu perang, maka tidak mengherankan  apabila 

istilah strategi digunakan pertama kali dalam dunia 

militer pada kancah peperangan. Strategi merupakan 

rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. 

Strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu (Steiner, 

1979).   

Mintzberg (1994) dalam bukunya The Rise and 

Fall of Strategic Planning dikatakan bahwa kata strategi 

dapat digunakan pada berbagai cara atau situasi 

antara lain: 1)  Strategy is a plan, a how, a means of 

getting from here to there; 2)  Strategy is a pattern in 

actions over time; 3) Strategy is position; that is; reflects 

decisions to offer particular products or services in 

particular markets; 4)  Strategy is perspective, that is, 

vision and direction. Nicols (dalam Salusi, 1996) Strategi 

adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan 
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sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasaran 

melalui hubungan-hubungan dengan lingkungan dalam 

kondisi yang paling menguntungkan. Menurut Pearce 

dan Robinson (2008) strategi adalah rencana berskala 

besar, bertujuan ke masa depan untuk berinteraksi 

dengan kondisi persaingan demi mencapai tujuan 

perusahaan.   

Hax dan Majluf (dalam Salusi, 1996) mencoba 

menawarkan rumusan yang komperhensip tentang 

strategi, yaitu: a). Strategi adalah pola keputusan yang 

konsisten, menyatu dan inegral; b). Menentukan dan 

menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran 

jangka panjang, program bertindak dan prioritas 

alokasi sumber daya; c). Menyeleksi bidang yang akan 

digeluti; d). Mencoba mendapat keuntungan yang 

mampu bertahan lama, dengan memberikan respon 

yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari 

lingkungan eksternal organisasi, kekuatan dan 

kelemahannya; dan e). Melibatkan semua tingkat 

organisasi. Dengan definisi tersebut diatas berarti 

strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental 

tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan 

kontinuitasnya yang vital, sementara pada saat yang 

bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu 

berubah. 

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan diatas, 

dalam penelitian ini yang dimaksud strategi adalah 

sebagai suatu cara yang dapat dilakukan dengan 

melihat faktor-faktor pendukung baik internal maupun 
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eksternal untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu. 

Strategi merupakan sebuah rencana yang disatukan, 

sangat luas, komprehenship dan terintegrasi dengan 

keunggulan organisasi terhadap tantangan lingkungan 

yang dirancang dan diarahkan untuk mencapai tujuan. 

Pencapaian tujuan tersebut melalui pelaksanaan 

kegiatan secara efektif. 

Ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan 

dari pengertian strategi diatas, yaitu: 1). Adanya suatu 

rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai 

tujuan, bukan hanya tujuan jangka pendek, akan 

tetapi juga tujuan jangka menengah dan jangka 

panjang; 2). Untuk menyusun suatu strategi, 

diperlukan analisis terhadap lingkungan, baik 

lingkungan eksternal dan internal, yaitu peluang dan 

ancaman suatu tantangan maupun kekuatan dan 

kelemahan organisasi, hal ini penting untuk 

mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi; 3). 

Perlunya suatu keputusan pilihan dan pelaksanaan 

yang tepat dan teratah guna mencapai tujuan sebuah 

organisasi; 4). Strategi dirancang untuk menjamin agar 

tujuan dan sasaran dapat dicapai melalui langkah-

langkah yang tepat.  

 

B. Madrasah Ibtidaiyah 

Kata “madrasah” terambil dari akar kata “darasa-

yadrusu-darsan yang berarti belajar”. Kata madrasah 

sebagai isim makan, menunjuk arti “tempat belajar”. 

(Munawir, 1997). Padanan kata madrasah dalam 

bahasa Indonesia adalah sekolah. Ditilik dari makna 
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Arab di atas, madrasah menunjuk pengertian “tempat 

belajar” secara umum, tidak menunjuk suatu tempat 

tertentu, dan bisa dilaksanakan di mana saja, di 

rumah, di surau/langgar, di masjid atau di tempat lain 

sesuai situasi dan kondisi. Tempat-tempat ini dalam 

sejarah lembaga-lembaga pendidikan Islam memegang 

peranan sebagai tempat transformasi ilmu bagi umat 

Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, secara teknis 

kata madrasah dikonotasikan secara sempit, yakni 

suatu gedung atau bangunan tertentu yang dilengkapi 

fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan untuk 

menunjang proses belajar ilmu agama, bahkan juga 

ilmu umum. 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003, madrasah yang 

terdiri Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah 

(MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) adalah lembaga 

pendidikan formal yang pengelolaannya dilakukan 

oleh Kementerian Agama, memiliki kedudukan dan 

peran yang sama dengan lembaga pendidikan formal 

seperti SD, SMP, SMA. Pendidikan MI ditempuh dalam 

selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. 

Lulusan madrasah ibtidaiyah dapat melanjutkan 

pendidikan ke madrasah tsanawiyah (MTs)  atau  

sekolah menengah pertama (SMP). Kurikulum 

madrasah ibtidaiyah sama dengan kurikulum sekolah 

dasar, perbedaannya pada kurikulum MI terdapat porsi 

lebih banyak materi pendidikan agama Islam.  

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_tsanawiyah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_pertama
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
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Tabel 2.1 
Struktur Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah 

 

Komponen 

Kelas dan Alokasi 

Waktu 

I II III IV-VI 

A. Mata Pelajaran     

1. Pendidikan Agama Islam     

     a. Al-Qur'an-Hadis 

T
e
m

a
ti

k
 

T
e
m

a
ti

k
 

T
e
m

a
ti

k
 

2 

     b. Akidah-Akhlak 2 

     c. Fikih 2 

     d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 

3. Bahasa Indonesia 5 

4. Bahasa Arab 2 

5. Matematika 5 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 4 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 3 

8. Seni Budaya dan Keterampilan 4 

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan 
4 

B. Muatan Lokal *) 2 

C. Pengembangan Diri **) 2 

J u m l a h 31 31 33 39 

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Agama No. 2 
Tahun 2008  

 

Dalam hal kebijakan, berdasarkan Keputusan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 

2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 

Tahun  2010 – 2014, setidaknya terdapat lima hal 

pokok yang menjadi tanggung jawab Kementerian 

Agama dalam penyelenggaraan pembangunan bidang 

agama, yaitu: (1) peningkatan kualitas kehidupan 

beragama; (2) peningkatan kerukunan umat beragama; 

(3) peningkatan kualitas  raudhatul  athfal, madrasah, 
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perguruan  tinggi  agama,  pendidikan agama,  dan 

pendidikan keagamaan; (4) peningkatan kualitas 

penyelenggaraan ibadah haji, dan; (5) penciptaan tata 

kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

Dalam bidang pendidikan, kebijakan nasional  

diarahkan kepada  peningkatan akses, kualitas dan 

relevansi pendidikan menuju terangkatnya 

kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran 

budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat. 

Fokus kebijakan bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan diprioritaskan pada peningkatan 

profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan 

tenaga kependidikan, melalui: (a) peningkatan 

kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, 

pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; 

(b) penguatan kemampuan guru, termasuk kepala 

sekolah dan pengawas sekolah, dalam menjalankan 

paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif,  

entrepreneurial, dan menyenangkan; (c) peningkatan 

kompetensi guru melalui pengembangan profesional 

berkelanjutan (continuous professional development); (d) 

pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manager 

sistem pendidikan yang unggul; (e) revitalisasi peran 

pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance; (f) 

peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidik 

tenaga kependidikan (LPTK) untuk mencetak guru yang 

berkualitas secara masif, termasuk dalam 

menyelenggarakan pre-service training yang bermutu; 

(g) peningkatan pengawasan pendirian LPTK dan 

pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan dan 
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pelatihan guru; (h) peningkatan efisiensi, efektivitas, 

pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; dan (i) 

penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, 

perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar 

pelayanan minimal. 

 

C. Peningkatan Kompetensi Guru  

1. Pengertian  

Kata “peningkatan” berasal dari kata “tingkat” 

yang berarti: 1. susunan yg berlapis-lapis atau 

berlenggek-lenggek spt lenggek rumah, tumpuan pd 

tangga (jenjang); 2. tinggi rendah martabat (kedudukan, 

jabatan, kemajuan, peradaban, dsb); pangkat; derajat; 

taraf; kelas; 3. batas waktu (masa); sempadan suatu 

peristiwa (proses, kejadian, dsb); babak(an); tahap.  

Sedangkan kata “peningkatan” merupakan kata benda 

yang berarti proses, cara, perbuatan meningkatkan 

melalui usaha, kegiatan dan sebagainya (Hasan, 2007). 

Yang dimaksud dengan peningkatan dalam penelitian 

ini adalah suatu cara untuk membuat kompetensi guru 

menjadi lebih baik/meningkat baik kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, profesional dan 

keagamaan. 

Kata kompetensi (Hornby, 1982) berasal dari 

bahasa Inggris competence, yang berarti person having 

ability, power, authority, skill, knowladge to do what is 

needed. Usman (2006) mengemukakan kompentensi 

berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau 

kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun 

yang kuantitatif. McAhsan 1981 (dalam Mulyasa, 2003) 
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mengemukakan bahwa kompetensi: “…is a knowledge, 

skills, and abilities or capabilities that a person achieves, 

which become part of his or her being to the extent he or 

she can satisfactorily perform particular cognitive, 

affective, and psychomotor behaviors”.  

Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari 

dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku 

kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-

baiknya. 

Sejalan dengan  itu Finch & Crunkilton 1979 

(dalam Mulyasa, 2003) mengartikan kompetensi 

sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, 

keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan 

untuk menunjang keberhasilan. Muhaimin (2004) 

menjelaskan kompetensi adalah seperangkat tindakan 

intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu 

melaksankan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan 

tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukan sebagai 

kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan bertindak. 

Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai 

kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu 

pengetahuan, teknologi maupun etika.  

Selanjutnya Suderajat (2004) memberikan 

rambu-rambu tentang makna kompetensi. Secara 

umum kompetensi diartikan sebagai pemilikan 

pengetahuan (konsep dasar keilmuan), keterampilan 
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yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan di lapangan, dan nilai-nilai serta sikap. 

Dengan demikian kompetensi memiliki tiga dimensi, 

yaitu: 1). penguasaan konsep; 2). kecakapan 

mengimplementasikan konsep, dan 3). Pemilikan nilai 

dan sikap dari konsep yang dikuasai dan 

diimplementasikannya. Hornby 1962 dan Johnson 

1974 (dalam Suderajat, 2004) mengungkapkan, 

didalam bahasa inggris terdapat minimal tiga 

peristilahan yang mengandung makna apa yang 

dimaksud dengan kompetensi, yaitu:  

1). “competence (n) is being competent, ability (to do the 
work)”; 2). “competence (adj) refer to (persons) having ability, 

power, authority, skill, knowledge, ect. (to do what is need)”; 
3). “Competent is a rational performance which satisfactority 
meets the objectives for a desire condition”. 

Definisi pertama menunjukkan bahwa 

kompetensi itu pada dasarnya menunjukkan kepada 

kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan 

sesuatu pekerjaan. Definisi kedua menunjukkan lebih 

lanjut bahwa kompetensi itu pada dasarnya merupakan 

suatu sifat (karakteristik), orang-orang (kompeten) 

adalah yang memiliki kecakapan, daya (kemampuan), 

otoritas (kewenanangan), kemahiran (keterampilan, 

pengetahuan, dan sebagainya). Untuk mengerjakan apa 

yang diperlukan. Kemudian definisi ketiga lebih jauh 

lagi, ialah bahwa kompetensi itu menunjukkan kepada 

tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai 

tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan 

kondisi (prasyarat) yang diharapkan.  
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Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi adalah perpaduan dari 

penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan 

sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak sehingga dapat mencapai tujuan tertentu 

secara memuaskan.  

Dalam hubungannya dengan tenaga profesional 

kependidikan, menurut Joni (1980), kompetensi 

dipergunakan di dalam dua konteks, yaitu: pertama, 

sebagai indikator kemampuan yang menunjuk kepada 

perbuatan yang bisa diamati, dan kedua, sebagai 

konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif 

dan perbuatan (performance) serta tahap-tahap 

pelaksanaannya secara utuh. Kompetensi guru adalah 

seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada 

dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya 

secara tepat dan efektif.  

Abdullah (2007) menyebutkan bahwa kompetensi 

pendidik merupakan kemampuan pendidik dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajiban secara 

bertanggung jawab dan layak, atau diartikan 

kemampuan dan kewenangan pendidik dalam 

melaksanakan profesi kependidikanya. Sementara itu 

menurut Mulyasa (2003) kompetensi guru merupakan 

perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, 

teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah 

membentuk standar profesi guru, yang mencakup 

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta 

didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan 

pribadi dan profesionalisme. Berdasarkan uraian di 
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atas maka kompetensi guru madrasah ibtidaiyah dapat 

didefinisikan sebagai internalisasi kemampuan 

personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang 

diwujudkan dengan penguasaan terhadap 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak 

dalam menjalankan profesi sebagai guru di madrasah 

ibtidaiyah.  

Dengan penjelasan pengertian kompetensi guru 

di atas, maka dapat dimaklumi jika kompetensi guru 

dipandang sebagai pilarnya kinerja dari suatu profesi 

guru. Hal itu mengandung implikasi bahwa seorang 

profesional yang kompeten itu harus dapat 

menunjukkan ciri-ciri utamanya  (Moore, 1970), yaitu: 

1)  Seseorang profesional menggunakan waktu penuh 

untuk menjalankan pekerjaannya; 2) Ia terikat oleh 

panggilan hidup, dan dalam hal ini memperlakukan 

pekerjaannya sebagai seperangkat norma kepatuhan 

dan perilaku; 3) Ia merupakan anggota organisasi 

profesional yang formal; 4) Ia menguasai pengetahuan 

yang berguna dan keterampilan atas dasar latihan 

spesialisasi atau pendidikan yang sangat khusus; 5) Ia 

terikat dengan syarat-syarat kompetensi, kesadaran 

prestasi, dan pengabdian; dan 6)  Ia memperoleh 

otonomi berdasarkan spesialisasi teknis yang tinggi 

sekali. 

Peningkatan Kompetensi guru secara 

berkesinambungan, “dimaksudkan untuk merangsang, 

memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam 

memecahkan masalah-masalah pendidikan dan 
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pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu 

hasil belajar siswa” (Danim, 2010). Oleh karena itu,  

peningkatan kompetensi guru untuk dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 

profesional di satuan pendidikan, menjadi kebutuhan 

yang amat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda. 

Hal ini mengingat perkembangan atau kenyataan yang 

ada saat ini maupun di masa depan. Peningkatan 

kompetensi keguruan, semakin dibutuhkan mengingat 

terjadinya perkembangan dalam pemerintahan, dari 

sistem sentralisasi menjadi desentralisasi.  

Pemberlakukan sistem otonomi daerah itu, juga 

diikuti oleh perubahan sistem pengelolaan pendidikan 

dengan menganut pola desentralisasi. “Pengelolaan 

pendidikan secara terdesenralisasi akan semakin 

mendekatkan pendidikan kepada stakeholders 

pendidikan di daerah dan karena itu maka guru 

semakin dituntut untuk menjabarkan keinginan dan 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap 

pendidikan melalui kompetensi yang dimilikinya” 

(Saud, 2009). 

Peningkatan kompetensi guru akan sangat berarti 

atau bernilai guna apabila dilaksanakan terkait 

langsung dengan tugas dan tanggung jawab utamanya. 

Pelaksanaan pengembangan tersebut “ideal dilakukan 

atas dasar prakarsa pemerintah, pemerintah daerah, 

penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi guru, guru 

secara pribadi, dan lain-lain” (Danim, 2010). Dari 

kesemua itu, yang paling berperan penting dalam 

pelaksanaan pengembangan tersebut adalah guru itu 
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sendiri (guru sebagai pribadi). Tuntutan untuk 

meningkatkan kompetensi guru bila tidak dibarengi 

dengan kemauan, tekad dan kreativitas yang tumbuh 

dari diri sendiri. 

2. Kompetensi Guru Madrasah Ibtidaiyah  

Secara umum kompetensi guru madrasah 

ibtidaiyah sama dengan kompetensi guru sekolah 

dasar, hanya pada madrasah terdapat penambahan 

khusus yang hendak dikembangkan yaitu kompetensi 

keagamaan. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen antara lain disebutkan bahwa 

kompetensi pendidik ada empat, yaitu : a) kompetensi 

pedagogik;  b) kompetensi kepribadian; c) kompetensi 

profesional; d) kompetensi sosial. Bagi guru madrasah 

perlu ditambah satu kompetensi lagi yaitu kompetensi 

keagamaan. 

a. Kompetensi Pedagogik 

Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP), dikemukakan bahwa 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan 

pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.  

Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 

dikemukakan  bahwa Kompetensi Pedagogik meliputi: 
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a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek 

fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; 

b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik; c) Mengembangkan 

kurikulum yang terkait dengan bidang  pengembangan 

yang diampu; d) Menyelenggarakan kegiatan 

pengembangan yang mendidik; e) Memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang 

mendidik; f) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta  didik; g) Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; h) 

Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran; i) Melakukan tindakan 

reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran; j) 

Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimiliki. 

Dalam SNP maupun Permendiknas RI No 16 

Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru, 

dapat ditegaskan bahwa kompetensi pedagogik  yang 

harus dimiliki guru, meliputi penyusunan perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. Agar 

kompetensi pedagogik itu dimiliki oleh guru, maka 

sebelum pembelajaran itu dilaksanakan, guru perlu 

memahami: 1) Permendiknas No. 23 Tahun 2006 

tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dapat 

digunakan sebagai pedoman penilaian dalam 

penentuan kelulusan peserta didik dari satuan 
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pendidik; 2) Permendiknas  No. 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi (SI) yaitu ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang 

kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, 

kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran 

yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu; 3) Permendiknas No. 41 

Tahun 2007 tentang Standar Proses yang meliputi 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 

pengawasan proses pembelajaran, untuk terlaksananya 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien; dan 4) 

Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan yaitu standar nasional pendidikan 

yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan 

instrumen penilaian hasil belajar peserta  didik. 

b. Kompetensi Kepribadian 

Dalam SNP, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b 

dikemukakan bahwa, yang  dimaksud  dengan  

kompetensi  kepribadian  adalah kemampuan  

kepribadian  yang  mantap,  stabil,  dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi  teladan bagi peserta didik, dan  

berakhlak mulia. Selanjutnya menurut Permendiknas 

no. 16 tahun 2007 lebih rinci dijelaskan kompetensi 

inti yang harus dimiliki oleh guru terkait dengan 

kompetensi kepribadian ini adalah: a)bertindak sesuai 

dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia; b) menampilkan diri sebagai pribadi 

yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta 

didik dan masyarakat; c) menampilkan diri sebagai 
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pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa; d) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab 

yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa 

percaya diri; dan e) menjunjung tinggi kode etik profesi 

guru. 

c. Kompetensi Sosial  

Dalam SNP, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b 

dikemukakan bahwa, yang  dimaksud  dengan  

kompetensi sosial adalah kemampuan  pendidik  

sebagai bagian dari masyarakat untuk  berkomunikasi 

dan  bergaul  secara  efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga  kependidikan, orangtua/wali 

peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya 

menurut Permendiknas no. 16 tahun 2007 lebih rinci 

dijelaskan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh 

guru terkait dengan kompetensi sosial ini adalah: a) 

bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak 

diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, 

agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan 

status sosial ekonomi; b) berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua, dan masyarakat; c) 

beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah 

Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial 

budaya; dan d) berkomunikasi dengan komunitas 

profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan 

atau bentuk lain. 
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d. Kompetensi Profesional  

Dalam SNP, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c 

dikemukakan bahwa, kompetensi profesional 

merupakan kompetensi yang harus dikuasai guru 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya 

mengajar. Kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan membimbing peserta 

didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan 

dalam Standar Nasional Pendidikan. Mulyasa (2007) 

mengemukakan secara lebih khusus kompetensi 

profesional antara lain meliputi: memahami SNP, 

mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), menguasai materi yang meliputi 

bahan pembelajaran dan bahan pengayaan, mengelola 

pembelajaran, mengelola  kelas, menggunakan media 

dan sumber belajar, menguasai landasan kependidikan, 

dan memahami penelitian dalam pembelajaran. 

Selanjutnya, dalam Permendiknas Nomor 16 

Tahun 2007  tentang  Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru dikemukakan, bahwa 

kompetensi profesional guru meliputi: a) menguasai 

materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu; b) menguasai 

SK dan KD mata pelajaran yang diampu; c) 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu 

secara kreatif; d) mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan 

reflektif; dan e) memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mengembangkan diri.   
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e. Kompetensi Keagamaan  

Kompetensi keagamaan ini dimaksudkan untuk 

menyebutkan “komitmen” pengembangan sikap 

keagamaan guru, bisa berupa nilai-nilai, sikap-sikap 

dan perilaku beragama. Menurut Glock & Stark (dalam 

Rakhmat, 1998) komitmen beragama muncul dalam 

lima dimensi, yaitu: ideologis, intelektual, eksperiensial, 

ritualistik, dan konsekuensial. Komitmen beragama 

pun sering diukur dari: ketaatan melaksanakan 

perintah dan menjauhi larangan Allah, keakraban 

dengan al-Qur’an-Hadits dan ulama, kegairahan dalam 

mempelajari ilmu agama, dan aktivitas dalam kegiatan 

keagamaan. 

 

D. Menyusun Strategi Peningkatan 

Kompetensi Guru Madrasah dengan 

Analsisi SWOT 

1. Pengertian  

Analisis SWOT (Strengths, Weakness, 

Opportunities, Threats) adalah identifikasi berbagai 

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 

suatu organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika 

yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan 

peluang (opportunites), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman 

(threats). Proses pengambilan keputusan strategis 

selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, 

strategi, dan kebijakan organisasi. Dengan demikian, 

perencana strategis harus menganalisis faktor-faktor 
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strategis organisasi dalam kondisi yang ada saat ini 

yang disebut dengan analisis situasi (Rangkuti, 2006). 

Analisis SWOT itu adalah komparasi dari kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman. (Snell dan 

Bohlander, 2007) 

Dalam melakukan analisis terhadap keadaan 

organisasi dengan menggunakan analisis SWOT, dapat 

dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu : a).  

pendekatan kualitatif; dan b).  pendekatan kuantitatif. 

Dalam penelitian ini akan digunakan analisis SWOT 

dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

pertama kali dikembangkan oleh Pearce dan Robison 

pada tahun  1998. Dalam pendekatan kuantitatif ini 

dilakukan analisa terhadap kondisi internal dan 

eksternal dari sekolah dengan mengumpulkan data-

data. Data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan di 

luar sekolah seperti analisis pasar, analisis kompetitor, 

analisis komunitas, analisis pemasok, analisis 

pemerintah, analisis kelompok kepentingan tertentu. 

Sementara itu data  internal dapat diperoleh di dalam 

sekolah  itu sendiri, seperti laporan keadaan sekolah 

(keuangan, pendidikan dan tenaga kependidikan, 

kesiswaan, tata organisasi sekolah, kelembagaan, dll)  

2. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal 

Kesuksesan perencanaan strategi menurut 

Bateman dan Snell (2008) bergantung pada penilaian 

lingkungan secara menyeluruh dan akurat, baik 

lingkungan eksternal maupun internal. Pearce dan 

Robinson (2008) menjelaskan lingkungan eksternal 

perusahaan, terdiri atas seluruh kondisi serta kekuatan 
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yang mempengaruhi pilihan strategis, dan menentukan 

situasi kompetitifnya. Lingkungan eksternal adalah 

faktor-faktor di luar kendali perusahaan yang dapat 

mempengaruhi pilihan arah dan tindakan, struktur 

organisasi, dan proses internal perusahaan.  

Analisis lingkungan eksternal merupakan 

kegiatan mengidentifikasi peluang dan ancaman 

melalui aktivitas monitoring, dan evaluasi berbagai 

informasi dari lingkungan di luar perusahaan. Menurut 

David (2006) tujuan dilakukannya analisis lingkungan 

eksternal adalah membuat daftar terbatas mengenai 

berbagai peluang yang dapat menguntungkan 

perusahaan dan berbagai ancaman yang harus 

dihindari, sehingga perusahaan dapat merespon faktor-

faktor eksternal tersebut dengan merumuskan strategi 

yang dapat memanfaatkan peluang atau meminimalkan 

dampak dari potensi ancaman.  

Lingkungan internal adalah kekuatan dan 

kelemahan dari area-area fungsional yang utama dalam 

organisasinya, meliputi analisis keuangan, penilaian 

sumber daya manusia, audit pemasaran, dan analisis 

operasional. Analisis internal bermanfaat bagi para 

pembuat keputusan strategis, karena memberikan data 

mengenai fungsi, kemampuan, dan sumber daya 

organisasi sekaligus juga tingkat kinerjanya secara 

keseluruhan. Analisis internal menurut Wheelen dan 

Hunger (2010) adalah kegiatan mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan 

dalam rangka memanfaatkan peluang dan mengatasi 

ancaman. Hal ini menjelaskan analisis internal sangat 
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berkaitan erat dengan penilaian terhadap sumberdaya 

organisasi. Menurut Umar (2008), analisis internal 

dapat mencakup aspek organisasi, keuangan, 

pemasaran, produksi dan operasi, sumber daya 

manusia dan sistem informasi manajemen. Bateman 

dan Snell (2008) memaparkan pada saat manajer telah 

menganalisis lingkungan eksternal dan sumber daya 

internal organisasi, para manajer akan memiliki 

informasi yang mereka butuhkan untuk menilai 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

organisasi yang akan membantu dalam menyusun 

strategi peningkatan. Suatu penilaian semacam itu 

disebut dengan analisis SWOT. 

3. Formulasi Strategi 

Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang telah disusun dan diolah, selanjutnya 

dilakukan pemberian bobot atau skor untuk dilakukan 

perhitungan dengan menggunakan analisis matriks 

IFAS (Internal Factors Analisis Summary) dan analisis 

matriks EFAS (External Factors Analysis Summary). 

Matriks IFAS merupakan hasil dari audit lingkungan 

internal, berupa daftar kekuatan dan kelemahan. 

Matriks EFAS merupakan hasil dari audit lingkungan 

eksternal, berupa daftar peluang yang dapat 

dimanfaatkan dan daftar ancaman yang harus 

dihindari. (Wulanningrum, Supramono dan Loekmono, 

2006).  

Dari hasil ini, selanjutnya dapat diputuskan 

langkah apa yang harus dilakukan oleh sekolah untuk 

menangani analisis yang ada. Dengan memetakan 
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faktor eksternal dan internal yang telah 

diidentifikasikan ke dalam matriks SWOT di atas, maka 

dapat diperoleh sejumlah strategi untuk peningkatan 

kompetensi guru. Jika analisis berada pada kwadran    

S-O (kekuatan-peluang), maka alternatif strateginya 

disebut Competitive Advantage artinya pemanfaatan 

kekuatan untuk meningkatkan posisi kompetensinya. 

Jika berada pada kwadran W-O (kelemahan-peluang), 

maka alternatifnya disebut Investment/Divestment 

artinya mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan 

peluang. Jika berada pada kwadran S-T (kekuatan-

ancaman), maka alternatifnya disebut Mobilization 

artinya kekuatan yang ada digunakan untuk 

menghadapi ancaman. Dan jika berada pada kwadran 

W-T (kelemahan-ancaman), maka allternatifnya disebut 

Control artinya memperkecil kelemahan dengan 

menghindari ancaman. 

Tabel 2.2  

Matriks SWOT 

 EFAS 
 

IFAS 

Strengths 
Menyusun daftar 

kekuatan 

Weaknesses 
Menyusun daftar 

kelemahan 

Oppotunities 

Menyusun 

daftar peluang 

Strategi SO 
Competitive 
Advantage 

(menggunakan 
kekuatan untuk 

memanfaatkan 

peluang) 

Strategi WO 
Investment/Divestment 

(menanggulangi 
kelemahan dengan 

memanfaatkan 

peluang) 

Threats 

Menyusun 

daftar 
ancaman 

Strategi ST 
Mobilization 

(menggunakan 
kekuatan untuk 

menghindari 

ancaman) 

Strategi WT 
Control 

(memperkecil 
kelemahan dan 

menghindari ancaman) 
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E. Penelitian Relevan  

Penelitian relevan yang dilakukan oleh Khoiriyah, 

Siti Mardiyatul (2008) tentang Manajemen Strategik 

Peningkatan Mutu pendidik, menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan 

rancangan studi multikasus, menunjukkan bahwa: 1) 

analisis lingkungan dengan analisis SWOT yang 

menghasilkan program atau kegiatan yang sesuai; 2) 

formulasi strategik ada dua yaitu perekrutan pendidik 

dengan  comprehensive selection; 3) implementasi 

strategik yang disesuaikan dengan jadwal yang dibuat 

oleh panitia atau balai diklat; dan 4) evaluasi dan 

pengawasan strategik yang meliputi supervisi 

perorangan dan kelompok. 

Penelitian lain yang menggunakan analisis SWOT 

dilakukan Wulanningrum, Supramono, dan Loekmono 

(2006) mengenai Studi Alternatif Peningkatan Kualitas 

Manajemen Pendidikan melalui Pendekatan TQM di SD 

Kristen Tri Tunggal Semarang, yang memfokuskan 

pada perihal sumberdaya manusia, kekuatan-

kelemahan-peluang-ancaman (SWOT), serta strategi 

dan rencana tindakan untuk menarapkan TQM dengan 

hasil bahwa sekolah ini siap melaksanakan TQM 

dengan bertumpu pada strategi agresif yang 

mendukung pertumbuhan (growth strategy). 

 

 


