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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Subyek Penelitian  

Ungaran Barat adalah sebuah kecamatan di 

Kabupaten Semarang dengan luas arena 35,96 ha, 

ketinggian 318 meter dari permukaan laut dan 

berbatas dengan wilayah sebelah Utara Kota Semarang, 

sebelah Selatan Kecamatan Bergas, sebelah Timur 

Kecamatan Ungaran Timur serta sebelah Barat 

Kabupaten Kendal. Kecamatan Ungaran Barat terdiri 

dari 4 kelurahan yaitu kelurahan Bandarjo, Genuk, 

Langensari dan Ungaran, serta 7 desa yaitu Branjang, 

Candirejo, Gogik, Kalisidi, Keji, Gogik dan Nyatnyono. 

Dalam hal pendidikan, di Kecamatan Ungaran 

Barat terdapat 49 SD/MI yang terdiri 34 SD Negeri 7 

SD Swasta dan 8 MI Swasta. Pembinaan ke 49 SD/MI 

tersebut dilakukan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan 

Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Bagi Madrasah 

Ibtidaiyah, disamping pembinaan dan koordinasi yang 

telah dilakukan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan 

Ungaran Barat, juga dilakukan pembinaan dan 

pengelolaan oleh Kementerian Agama Kabupaten 

Semarang  di bawah tanggung jawab Kepala Seksi 

Pendidikan Madrasah. Dan karena semua MI di 

kecamatan Ungaran Barat merupakan madrasah 

swasta maka pengelolaan kelembagaannya dilakukan 

oleh yayasan yaitu Lembaga Pendidikan Ma’arif NU 

Kabupaten Semarang. 
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Subyek pada penelitian ini adalah para guru 

pada 8 MI di Kecamatan Ungaran Barat yang berjumlah 

70 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

 

Tabel 4.1 

Data Guru MI Kecamatan Ungaran Barat 

 

No Nama MI 

Data Guru 

Jumlah  S1 
Serti 

fikasi 
PNS 

Masa 

Kerja 

Gaji Guru  

WB/perbulan 

(dlm ribuan) 

1 Branjang  8 5 1 1 3-19 365 – 570 

2 Kalisidi 01 8 6 0 2 5-23 285 – 500 

3 Kalisidi 02 8 5 1 1 2-11 225 – 325 

4 Keji 11 10 3 2 1-16 300 – 651 

5 Lerep 9 9 2 1 2-15 375 – 575 

6 Nyatnyono 01 9 5 2 0 1-26 300 – 700 

7 Nyatnyono 02 8 8 3 2 1-14 125 – 525 

8 Gogik 9 4 2 1 3-19 250 – 500 

  70 52 14 10   

Sumber KKMI Kecamatan Ungaran Barat 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dari 

jumlah guru sebanyak 70 orang, masih terdapat 26 % 

guru belum memiliki ijazah S1 dan saat ini sedang 

dalam tahap menyelesaikan kuliah S1 baik mandiri 

maupun beasiswa dari Kementerian Agama, 80 % 

belum tersertifikasi, dan 86 % yang berstatus sebagai 

guru wiyata bhakti dengan masa kerja berkisar antara 

1-23 tahun dengan penghasilan rata-rata yang masih 

jauh dibawah standar yaitu berkisar antara Rp. 

125.000 – 700.000/bulan, ditambah dengan tunjangan 

sertifikasi bagi guru yang sudah tersertifikasi sebesar 
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Rp. 1.500.000 perbulan yang diterimakan setiap 6 

bulan, tunjangan fungsional guru wiyata bhakti dari 

Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp. 

250.000 perbulan yang diterimakan setiap 6 bulan dan 

tunjangan insentif guru wiyata bhakti non sertifikasi 

dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi guru yang 

memenuhi persyaratan sebesar Rp. 200.000 perbulan 

diterimakan setiap 6 bulan. 

 

B. Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian ini diawali dengan uji coba instrumen 

yang telah disusun. Langkah ini dilakukan untuk 

menguji validitas dan reliabilitas Instrumen Penilaian 

Kompetensi Guru Madrasah Ibtidaiyah. Uji coba 

dilakukan terhadap 25 orang guru di 3 MI Kecamatan 

Ungaran Timur pada tanggal 22-23 April 2013, yaitu MI 

Kalirejo sebanyak 7 orang, MI Beji sebanyak 8 orang 

dan MI Gedanganak 10 orang. Setelah tahap uji coba 

dilakukan kemudian dilakukan analisis menggunakan 

SPSS Versi 11.5 dengan teknik pengujian Corrected 

Item-Total Correlation. Uji coba dan analisis ini 

dilakukan untuk dapat memutuskan mana item-item 

yang valid dan reliabel dan mana yang tidak. Item 

instrumen yang valid dan reliabel dapat digunakan 

dalam penelitian ini dan item-item yang tidak valid dan 

reliabel akan dibuang. 

Setelah intrumen penelitian dinyatakan valid dan 

reliabel, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan 
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penilaian kompetensi guru oleh masing-masing kepala 

MI se Kecamatan Ungaran Barat yang dilaksanakan 

pada tanggal 10 – 15  Mei 2013. Pada tahap ini kepala 

madrasah melakukan penilaian terhadap lima 

kompetensi guru yakni kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, profesional dan keagamaan dengan 

17 item penilaian beserta indikator-indikatornya. 

Penilaian kompetensi pedagogik terdiri dari 30 indikator 

yang terbagi atas 7 item penilaian yakni: 1) mengenal 

karakteristik peserta didik; 2) menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; 3) 

pengembangan kurikulum; 4) kegiatan pembelajaran 

yang mendidik; 5) pengembangan potensi peserta didik; 

6) komunikasi dengan peserta didik; dan 7) penilaian 

dan evaluasi. Penilaian kompetensi kepribadian terdiri 

dari 9 indikator yang terbagi dalam 3 item penilaian 

yaitu: 1)  bertindak sesuai dengan norma agama, 

hukum, sosial dan kebudayaan nasional; 2) 

menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan; 3) etos 

kerja, tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga 

menjadi guru. Penilaian kompetensi sosial terdiri dari 3 

indikator yang terbagi atas 2 item penilaian yaitu: 1) 

bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak 

diskriminatif; 2) komunikasi dengan sesama guru, 

tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik dan 

masyarakat. Penilaian kompetensi profesional terdiri 

dari 8 indikator yang terbagi dalam 2 item penilaian 

yaitu: 1) penguasaan materi struktur konsep dan pola 

pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 

diampu; dan 2) mengembangkan keprofesian melalui 
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tindakan yang reflektif. Penilaian keagamaan terdiri 

dari dari 9 indikator yang terbagi dalam 3 item 

penilaian yaitu: 1) ketaatan melaksanakan perintah 

dan menjauhi larangan Allah; 2)keakraban dengan al-

Qur’an, Hadits dan ulama’; dan 3) kegairahan dalam 

mempelajari ilmu agama dan aktifitas dalam kegiatan 

keagamaan. 

Rentang penilaian masing-masing item adalah   

1-4 dengan jumlah skor maksimal adalah 68. Hasil 

akhir penilaian setiap guru adalah total skor diperoleh 

dibagi 68 dikalikan 100. Keterangan kriteris hasil 

penilaian kompetensi guru adalah sebagai berikut: nilai 

< 50 kategori kurang; nilai 51-60 kategori sedang; nilai 

61—75 kategori cukup; nilai 76-90 kategori baik dan 

nilai 91-100 adalah kategori amat baik. Hasil simpulan 

pada tahap penilaian kompetensi guru ini menjadi 

jawaban terhadap permasalah penelitian untuk 

mengetahui profil kompetensi guru Madrasah 

Ibtidaiyah di Kecamatan Ungaran Barat Kabupten 

Semarang tahun 2013. 

Setelah tahap penilaian oleh masing-masing 

kepala madrasah, selanjutnya adalah pelaksanaan 

kegiatan focus group discussion (FGD). Kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2013 bertempat di 

MI Keji Kecamatan Ungaran Barat mulai jam 09.15 dan 

selesai jam 13.05, diikuti oleh Pengawas Pendidikan 

Agama Islam (Waspendais) Kecamatan Ungaran Barat 

Hj. Rahmi Rahayu Sirikit, SH yang juga sebagai nara 

sumber, peneliti, 7 orang kepala MI se-Kec. Ungaran 

Barat dan 8 orang guru MI Kec. Ungaran Barat. 
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Kegiatan ini di mulai pada jam 09.15 dengan doa 

bersama kemudian peneliti menyampaikan maksud 

dan tujuan kegiatan FGD ini dilaksanakan yaitu: a) 

untuk mendiskusikan hasil penilaian tentang profil 

kompetensi guru madrasah ibtidaiyah yang telah 

dilakukan oleh peneliti; b) membahas secara mendalam 

rancangan peneliti mengenai lingkungan internal dan 

eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman terhadap peningkatan 

kompetensi guru madrasah ibtidaiyah; dan c) 

merumuskan skor dan bobot terhadap masing-masing 

item kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

dalam analisis SWOT. 

Selanjutnya Waspendais selaku nara sumber 

menyampaikan materi peningkatan kompetensi guru 

madrasah ibtidaiyah dan Pengembangan  Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) yang terdapat dalam Peraturan 

Menteri  Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Acara 

dilanjutkan dengan pemaparan hasil penilaian 

kompetensi guru MI se-Kec. Ungaran Barat oleh 

peneliti, kemudian para peserta dimohon untuk dapat 

mengecek, mengevaluasi dan memantapkan, bahkan 

merevisi hasil penilaian tersebut. Setelah tahapan ini 

dilaksanakan, 17 item penilaian kompetensi guru yang 

sudah di tetapkan nilainya, dijadikan sebagai faktor 

kekuatan dan kelemahan kompetensi guru di 

Kecamatan Ungaran Barat. Item yang memiliki nilai  

diatas rata-rata (> 68) dijadikan sebagai faktor 
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kekuatan guru, sedangkan item yang memiliki nilai 

dibawah rata-rata (< 68) dijadikan sebagai faktor 

kelemahan guru.  

Diskusi berikutnya adalah menentukan bobot 

dan skor masing-masing kekuatan dan kelemahan. 

Penetapan besarnya bobot didasarkan pada besarnya 

pengaruh dari seluruh faktor yang ada dengan skala 

0,0 (tidak berpengaruh) sampai 1,0 (sangat 

berpengaruh). Total bobot untuk semua faktor pada 

masing-masing elemen SWOT adalah 1,0. Sedangkan 

penetapan besarnya skor dilakukan dengan melihat 

tingkat efektifitas masing-masing item dan seberapa 

besar pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi 

guru madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Ungaran Barat 

dengan skala 1-4. 

 

Tabel 4.2 

Hasil Focus Group Discussion (FGD)  

Identifikasi Faktor Internal Kompetensi Guru MI  

 

No Kekuatan Bobot 
Skor 

1-4 

1 Pengembangan kurikulum  0,13 2 

2 Kegiatan pembelajaran yang mendidik 0,19 4 

3 Pengembangan potensi peserta didik 0,16 3 

4 Komunikasi dengan peserta didik 0,15 3 

5 Bertindak sesuai dengan norma agama, 

hukum, sosial dan kebudayaan nasional 
0,12 2 

6 Menunjukkan pribadi yang dewasa dan 

teladan  
0,11 2 

7 Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta 

tidak diksriminatif 
0,14 3 

Jumlah bobot 1  
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No Kelemahan Bobot 
Skor 

1-4 

1 Mengenal karakteristik peserta didik 0,12 4 

2 
Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 
pembelajaran yang mendidik 

0,1 4 

3 Penilaian dan evaluasi 0,12 4 

4 
Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, 

rasa bangga, menjadi guru 
0,14 4 

5 

Komunikasi dengan sesama guru, tenaga 

kependidikan, orang tua, peserta didik, dan 

masyarakat 

0,08 2 

6 

Penguasaan materi, struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan yang mendukung mata 
pelajaran yang diampu 

0,1 3 

7 
Mengembangkan keprofesionalan melalui 

tindakan yang reflektif 
0,08 2 

8 
Ketaatan melaksanakan perintah dan 

menjauhi larangan Allah 
0,09 2 

9 
Keakraban dengan al-Qur’an-Hadits dan 

Ulama 
0,07 3 

10 
Kegairahan dalam mempelajari ilmu agama 

dan aktifitas dalam kegiatan keagamaan 
0,1 3 

Jumlah bobot 1  

 

Materi FGD berikutnya adalah menentukan dan 

menetapkan faktor lingkungan eksternal yang 

mempengaruhi peningkatan kompetensi guru. Secara 

garis besar faktor ekternal disusun berdasarkan 

kebijakan pemerintah tentang pendidikan, renstra 

Kementerian Agama 2010-2014, kiprah Dinas 

pendidikan dan kantor Kementerian Agama dalam 

pembinaan madrasah, tugas dan fungsi kepala 

madrasah dan peran serta masyarakat dalam 

pendidikan. 
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Tabel 4.3 

Hasil Focus Group Discussion (FGD)  

Identifikasi Faktor Eksternal Kompetensi Guru MI  

 

No Peluang  Bobot 
Skor 

1-4 

1 Komitmen dan budaya organisasi madrasah  0,17 4 

2 Beasiswa pendidikan S.1melalui program 
Dual Mode System  

0,15 4 

3 Tunjangan fungsional dan insentif APBD 

Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi guru non 
PNS 

0,13 4 

4 Kepemimpinan kepala madrasah 0,15 3 

5 Program sertifikasi bagi guru  0,2 2 

6 Peran serta pengurus yayasan dan komite 

madrasah 
0,1 3 

7 Peran Kementerian Agama 0,1 2 

Jumlah Bobot 1  

 

No Ancaman Bobot 
Skor 

1-4 

1 Gaji guru wiyata bhakti yang rendah 0,2 4 

2 Pendidikanan Pelatihan yang tidak merata  0,2 3 

3 Sedikitnya jumlah guru PNS di lingkungan 

Kementerian Agama 
0,15 4 

4 Tidak ada sosialisasi Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) kepada 

para guru madrasah 

0,15 2 

5 Lemahnya monitoring dan evaluasi melalui 

kegiatan supervisi pendidikan dari pihak-

pihak terkait 

0,1 2 

6 Sistem rekrutmen guru yang masih lemah  0,1 2 

7 Kurangnya sarana dan prasarana penunjang 

pembelajaran  
0,1 2 

Jumlah Bobot 1  

 

Setelah kegiatan FGD ini dilaksanakan maka 

tahap selanjutnya adalah melakukan analisis SWOT 

terhadap faktor internal dan eksternal dengan matrik 

IFAS (Internal Factors Analysis Summary) dan matrik 

EFAS (External Factors Analysis Summary) untuk 
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menetukan strategi dalam meningkatkan kompetensi 

guru di madrasah ibtidaiyah. 

 

C. Hasil Penelitian 

Semua data yang telah dikumpulkan dalam 

penelitian ini diklasifikasikan dalam tiga kategori 

sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Pertama, 

profil kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah di 

Kecamatan Ungaran Barat Kabuapten Semarang tahun 

2013. Kedua, analisis lingkungan internal dan 

eksternal yang mempengaruhi peningkatan kompetensi 

guru di madrasah ibtidaiyah. Ketiga, perencanaan 

strategis yang dapat dikembangkan untuk 

peningkatkan kompetensi guru di madrasah ibtidaiyah. 

1. Profil kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah di 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupten Semarang 

tahun 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian penilaian 

kompetensi terhadap 70 orang guru madrasah 

ibtidaiyah di Kecamatan Ungaran Barat dapat 

dideskripsikan temuan-temuan sebagai berikut: 

a. Kompetensi Pedagogik 

Pada penilaian kompetensi pedagogik ini, guru 

MI di Kecamatan Ungaran Barat berada pada kriteria 

cukup dengan nilai 71. Nilai ini diperoleh dari rata-rata 

tujuh item penilaian seperti dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 4.4 

Hasil Penilaian Kompetensi Pedagogik 

 

No Item Penilaian Nilai 

1 Menguasai karakteristik peserta didik 65 

2 Menguasai teori belajar dan prinsip‐prinsip  
pembelajaran yang mendidik  

63 

3 Pengembangan kurikulum 72 

4 Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik 79 

5 Memahami dan mengembangkan potensi   76 

6 Komunikasi dengan peserta didik   79 

7 Penilaian dan evaluasi 64 

 Rata-rata nilai 71 

Kriteria penilaian: 
91-100 : Amat Baik  51-60 : Sedang  
76-90  : Baik   < 50 : Kurang   
61-75  : Cukup 

 

Dari data di atas dapat diketahui hasil penilaian 

kompetensi pedagogik, penilaian tertinggi ada pada 

item kegiatan pembelajaran yang mendidik dan 

komunikasi dengan peserta didik dengan nilai 79, 

sedangkah penilaian terendah berada pada item 

menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik dengan nilai 63. Kalau 

dilihat dari rata-rata perolehan nilai kompetensi diatas 

terdapat 4 item penilaian yang nilainya diatas rata-rata 

dan 3 item nilai di bawah rata-rata. 

b. Kompetensi Kepribadian  

Pada penilaian kompetensi kepribadian ini, guru 

MI Kecamatan Ungaran Barat berada pada kriteria 

cukup dengan nilai 73. Nilai ini diperoleh dari dari rata-
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rata tiga item penilaian seperti dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

Tabel 4.5 

Hasil Penilaian Kompetensi Kepribadian 

 

No Item Penilaian Nilai 

1 Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum,  

sosial dan kebudayaan  nasional Indonesia  

74 

2 Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan  77 

3 Etos  kerja,  tanggung  jawab  yang  tinggi,  dan  
rasa  bangga  menjadi guru 

67 

 Rata-rata nilai 73 

Kriteria penilaian: 
91-100 : Amat Baik  51-60 : Sedang  
76-90  : Baik   < 50 : Kurang   
61-75  : Cukup 

 

Dari data di atas dapat diketahui dari hasil 

penilaian kompetensi kepribadian, penilaian tertinggi 

ada pada item menunjukkan pribadi yang dewasa dan 

teladan dengan nilai 77, sedang  nilai  terendah  berada  

pada  item  etos   kerja, tanggung  jawab  yang  tinggi,  

dan  rasa  bangga  menjadi guru dengan  nilai  67. Dua 

item penilaian memperoleh nilai diatas rata-rata dan 1 

item penilaian dibawah rata-rata. 

c. Kompetensi Sosial  

Pada penilaian kompetensi sosial ini, guru MI 

Kecamatan Ungaran Barat berada pada kriteria baik 

dengan nilai 71. Nilai ini diperoleh dari dari rata-rata 

dua item penilaian seperti dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 4.6 

Hasil Penilaian Kompetensi Sosial 

 

No Item Penilaian Nilai 

1 Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak  

diskriminatif. 

75 

2 Komunikasi dengan sesama  guru,  tenaga  

pendidikan,   
orang tua peserta didik, dan masyarakat. 

67 

 Rata-rata nilai 71 

Kriteria penilaian: 
91-100 : Amat Baik  51-60 : Sedang  
76-90  : Baik   < 50 : Kurang   
61-75  : Cukup 

 

Dari data di atas dapat diketahui dari hasil 

penilaian kompetensi sosial, penilaian tertinggi ada 

pada item bersikap insklusif, bertindak obyektif, serta 

tidak diskriminatif dengan nilai 75, sedang nilai 

terendah berada pada item komunikasi dengan sesama 

guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat 

dengan nilai 61. 

d. Kompetensi Profesional  

Pada penilaian kompetensi profesional, guru MI 

Kecamatan Ungaran Barat berada pada kriteria cukup 

dengan nilai 64. Nilai ini diperoleh dari dari rata-rata 

dua item penilaian seperti dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 4.7 

Hasil Penilaian Kompetensi Profesional 

 

No Item Penilaian Nilai 

1 Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang  

diampu 

66 

2 Mengembangkan keprofesian melalui tindakan  
reflektif   

62 

 Rata-rata nilai 64 

Kriteria penilaian: 
91-100 : Amat Baik  51-60 : Sedang  
76-90  : Baik   < 50 : Kurang   
61-75  : Cukup 

 

Dari data di atas dapat diketahui dari hasil 

penilaian kompetensi profesional, penilaian tertinggi 

ada pada item Penguasaan materi struktur konsep dan  

pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

yang diampu dengan nilai 66, sedang nilai terendah 

berada pada item mengembangkan keprofesian melalui 

tindakan reflektif dengan nilai 62. 

e. Kompetensi Keagamaan 

Pada penilaian kompetensi keagamaan, guru MI 

Kecamatan Ungaran Barat berada pada kriteria sedang 

dengan nilai 57. Nilai ini diperoleh dari dari rata-rata 

dua item penilaian seperti dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 4.8 

Hasil Penilaian Kompetensi Keagamaan 

 

No Item Penilaian Nilai 

1 Ketaatan melaksanakan perintah dan menjauhi 

larangan Allah 

46 

2 Keakraban dengan al-Qur’an-Hadits dan Ulama   62 

3 Kegairahan dalam mempelajari ilmu agama dan 

aktifitas dalam kegiatan keagamaan 

63 

 Rata-rata nilai 57 

Kriteria penilaian: 
91-100 : Amat Baik  51-60 : Sedang  
76-90  : Baik   < 50 : Kurang   
61-75  : Cukup 

 

Dari data di atas dapat diketahui dari hasil 

penilaian kompetensi keagaman, penilaian tertinggi ada 

pada item kegairahan dalam mempelajari ilmu agama 

dan aktifitas dalam kegiatan keagamaan dengan nilai 

63, sedang nilai terendah berada pada item ketaatan 

melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya 

dengan nilai 46. 

Berdasarkan data di atas dapat diambil sebuah 

simpulan bahwa secara umum kompetensi guru MI di 

Kecamatan Ungaran Barat di tahun pelajaran 

2012/2013 berada pada kriteria cukup dengan nilai 

akhir 68. Kriteria dan angka ini dihasilkan dari 

penarikan rata-rata hasil penilaian kompetensi guru 

yang meliputi kompetensi pedagogis dengan nilai 71, 

kompetensi kepribadian dengan nilai 73, kompetensi 

sosial dengan nilai 71, kompetensi profesional dengan 

nilai 64 dan kompetensi keagamaan dengan nilai 57. 
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Dan juga dapat diketahui bahwa kompetensi tertinggi 

yang dimiliki oleh guru MI Kecamatan Ungaran Barat 

adalah kompetensi kepribadian dengan nilai 73, 

sedangkan kompetensi terendah adalah kompetensi 

keagamaan dengan nilai 57. 

2. Lingkungan internal dan eksternal yang 

mempengaruhi peningkatan kompetensi guru di 

madrasah ibtidaiyah. 

Dalam penelitian ini lingkungan internal yang 

mempengaruhi peningkatan kompetensi guru terdiri 

dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan. Faktor 

kekuatan dan kelemahan diperoleh berdasarkan 

perolehan nilai masing-masing item penilaian. Nilai 

diatas rata-rata (> 68) akan di masukkan sebagai faktor 

kekuatan, dan nilai dibawah rata-rata (< 68) akan 

dijadikan sebagai faktor kelemahan. Lingkungan 

eksternal yang mempengaruhi peningkatan kompetensi 

guru terdiri dari dua faktor yaitu peluang dan 

ancaman. Faktor peluang dan ancaman ini merupakan 

hasil curah pendapat pada saat focus groups discussion 

(FGD) dilaksanakan. Dasar penyusunan faktor peluang 

dan ancaman adalah kebijakan pemerintah dalam hal 

pendidikan, tugas dan fungsi Kementerian Agama, 

peran serta masyarakat dan pengaruh tata organisasi 

madrasah termasuk didalamnya peranan kepala 

madrasah. 

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi guru MI 

Kecamatan Ungaran dan focus groups discussion (FGD), 

dapat diidentifikasikan faktor-faktor kekuatan dan 
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kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi 

peningkatan kompetensi guru MI sebagai berikut: 

a. Kekuatan  

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi 

kekuatan peningkatan kompetensi guru MI Kecamatan 

Ungaran Barat. 

1. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

Berdasarkan hasil penilaian pada kegiatan 

pembelajaran yang mendidik, yang merupakan item 

kompetensi pedagogik ini, guru MI Kecamatan Ungaran 

Barat memperoleh nilai 79 sehingga dimasukkan 

kedalam faktor kekuatan, nilai tersebut diperoleh dari 

penggabungan penilaian beberapa indikator 

kemampuan guru sebagai berikut: 1) guru 

melaksanakan aktifitas pembelajaran sesuai dengan 

rancangan yang telah disusun secara lengkap dan 

pelaksanaan aktifitas tersebut mengindikasikan bahwa 

guru mengerti tentang tujuannya; 2) guru 

melaksanakan aktifitas pembelajaran yang bertujuan 

untun membantu proses belajar peserta didik,  bukan 

untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa 

tertekan; 3) guru melaksanakan aktifitas pembelajaran 

sesuai isi kurikulum dan mengkaitkannya dengan 

konteks kehidupan sehari-hari peserta didik; 4) guru 

melakukan aktifitas pembelajaran secara bervariasi 

dengan waktu yang cukup untuk kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat 

kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian 

peserta didik; 5) guru mengelola kelas dengan efektif 
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tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya 

sendiri agar semua waktu peserta dapat termanfaatkan 

secara produktif; 6) guru memapu menyesuaikan 

aktifitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi 

kelas; 7) guru memberikan banyak kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan, dan 

berinteraksi dengan peserta didik lain; 8) guru 

mengatur pelaksanaan aktifitas pembelajaran secara 

sistematik untuk membantu proses belajar peserta 

didik. Sebagai contoh: guru menambah informasi baru 

setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik 

terhadap materi sebelumnya; 9) guru menggunakan 

alat bantu mengajar, dan atau audio visual (termasuk 

TIK) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Pengembangan potensi peserta didik 

Berdasarkan hasil penilaian, item penilaian 

pengembangan potensi peserta didik yang merupakan 

bagian dari item kompetensi pedagogik, memperoleh 

nilai 76 sehingga dimasukkan ke dalam faktor 

kekuatan, hasil ini diperoleh dari penilaian indikator-

indikator sebagai berikut: 1) guru menganalisis hasil 

belajar berdasarkan berdasarkan segala bentuk 

penilaian terhadap setiap peserta didik untuk 

mengetahui tingkat kemajuan masing-masing; 2) guru 

merancang dan melaksanakan aktifitas pembelajaran 

yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai 

dengan kecakapandan pola belajar masing-masing; 3) 

guru  merancang  dan  melaksanakan  aktivitas 

pembelajaran untuk  memunculkan  daya  kreativitas  
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dan kemampuan berfikir kritis peserta didik; 4) guru 

secara aktif membantu peserta didik dalam proses  

pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada  

setiap individu; 5) guru  memusatkan  perhatian  pada  

interaksi dengan peserta didik  dan  mendorongnya  

untuk memahami dan menggunakan informasi yang 

disampaikan. 

3. Komunikasi dengan Peserta Didik 

Berdasarkan hasil penilaian, item komunikasi 

dengan peserta didik yang merupakan bagian dari item 

kompetensi pedagogik, memperoleh nilai 79 sehingga 

dimasukkan ke dalam faktor kekuatan, hasil ini 

diperoleh dari penilaian indikator-indikator bahwa guru 

telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) guru  

menggunakan pertanyaan untuk mengetahui 

pemahaman dan  menjaga partisipasi peserta didik, 

termasuk memberikan pertanyaan terbuka  yang 

menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide 

dan pengetahuan mereka; 2) guru  memberikan 

perhatian dan  mendengarkan semua  pertanyaan  dan 

tanggapan peserta didik, tanpa menginterupsi, kecuali 

jika diperlukan untuk membantu atau mengklarifikasi 

pertanyaan/tanggapan tersebut; 3) guru 

menanggapinya pertanyaan peserta didik secara tepat, 

benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan 

isi kurikulum, tanpa mempermalukannya; 4) guru 

menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kerja sama yang baik antar 

pesertadidik; 5) guru mendengarkan dan memberikan 

perhatian terhadap semua jawaban peserta didik baik 
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yang benar maupun yang dianggap salah untuk 

mengukur tingkat pemahaman peserta didik; 6) guru 

memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta 

didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan 

untuk menghilangkan kebingungan pada peserta  

didik.  

4. Bersikap Inklusif, Bertindak Obyektif, serta 

Tidak Diskriminatif. 

Berdasarkan hasil penilaian, item bersikap 

inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif 

yang merupakan item penilaian kompetensi sosial 

memperoleh nilai 75 sehingga dimasukkan ke dalam 

faktor kekuatan, hasil ini diperoleh dari penilaian 

indikator bahwa guru dapat menjaga hubungan baik 

dan peduli dengan teman sejawat (bersifat inklusif) 

serta berkontribusi positif terhadap terhadap semua 

diskusi formal dan informal terkait dengan 

pekerjaannya.  

5. Pengembangan Kurikulum  

Berdasarkan hasil penilaian, item 

pengembangan kurikulum yang merupakan item 

penilaian kompetensi pedagogik memperoleh nilai 72 

sehingga dimasukkan ke dalam faktor kekuatan, hasil 

ini diperoleh dari penilaian indikator-indikator 

kemampuan guru sebagai berikut: 1) guru  dapat  

menyusun  silabus  yang  sesuai  dengan kurikulum; 2) 

guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai 

dengan  silabus  untuk membahas  materi  ajar 

tertentu  agar  peserta  didik  dapat  mencapai  
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kompetensi dasar yang ditetapkan; 3) guru  memilih  

materi pembelajaran yang: a) sesuai dengan tujuan  

pembelajaran, b) tepat dan mutakhir, c) sesuai  dengan  

usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, dan 

d) dapat dilaksanakan di kelas e) sesuai dengan 

konteks kehidupan sehari‐hari peserta didik. 

6. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, 

sosial dan kebudayaan nasional. 

Berdasarkan hasil penilaian, item bertindak 

sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan 

kebudayaan nasional yang merupakan item kompetensi 

kepribadian memperoleh nilai 74 sehingga dimasukkan 

ke dalam faktor kekuatan, hasil ini diperoleh dari 

penilaian indikator-indikator kemampuan guru sebagai 

berikut: 1) guru saling menghormati dan menghargai 

teman sejawat sesuai dengan kondisi dan keberadaan 

masing‐masing; 2) guru memiliki rasa persatuan dan 

kesatuan sebagai bangsa Indonesia. 

7. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. 

Berdasarkan hasil penilaian, item menunjukkan 

pribadi yang dewasa dan teladan yang merupakan item 

kompetensi kepribadian memperoleh nilai 77 sehingga 

dimasukkan ke dalam faktor kekuatan, hasil ini 

diperoleh dari penilaian indikator-indikator 

kemampuan guru sebagai berikut: 1) guru mau 

membagi pengalamannya dengan teman sejawat, 

termasuk mengundang mereka untuk mengobservasi 

cara  mengajarnya dan memberikan masukan; 2) guru 

mampu mengelola pembelajaran yang membuktikan 
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bahwa guru dihormati oleh peserta didik, sehingga 

semua peserta didik selalu memperhatikan guru dan 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran; 3) guru 

berperilaku baik untuk mencitrakan nama baik 

sekolah. 

b. Kelemahan  

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi 

kelemahan peningkatan kompetensi guru MI 

Kecamatan Ungaran Barat. 

1. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga, menjadi guru. 

Berdasarkan hasil penilaian, item menunjukkan 

etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga, 

menjadi guru yang merupakan item kompetensi 

kepribadian memperoleh nilai 67 sehingga dimasukkan 

ke dalam faktor kelemahan, hasil ini diperoleh dari 

penilaian indikator-indikator kemampuan guru sebagai 

berikut: 1) guru mengawali dan mengakhiri 

pembelajaran dengan tepat waktu; 2) guru memenuhi 

jam mengajar dan dapat melakukan semua kegiatan 

lain di luar jam mengajar berdasarkan ijin dan 

persetujuan pengelola sekolah; 3) guru meminta ijin 

dan memberitahu lebih awal, dengan memberikan 

alasan dan bukti yang sah jika tidak menghadiri 

kegiatan yang telah direncanakan, termasuk proses 

pembelajaran di kelas; 4) guru merasa bangga dengan 

profesinya sebagai guru. 
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2. Penilaian dan evaluasi. 

Berdasarkan hasil penilaian, item penilaian dan 

evaluasi yang merupakan item kompetensi pedagogik 

memperoleh nilai 64 sehingga dimasukkan ke dalam 

faktor kelemahan, hasil ini diperoleh dari penilaian 

indikator-indikator kemampuan guru sebagai berikut: 

1) guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

tertentu seperti yang tertulis dalam RPP; 2) guru 

melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan 

jenis penilaian, selain penilaian formal yang 

dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan hasil serta 

implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat 

pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah 

dan akan dipelajari; 3) guru menganalisis hasil 

penilaian untuk mengidentifikasi topik/kompetensi 

dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan 

kelemahan masing‐masing peserta didik untuk 

keperluan remedial dan pengayaan; 4) guru 

memanfatkan hasil penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya. 

3. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik. 

Berdasarkan hasil penilaian, item menguasai 

teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik yang merupakan item kompetensi pedagogik 

memperoleh nilai 63 sehingga dimasukkan ke dalam 

faktor kelemahan, hasil ini diperoleh dari penilaian 
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indikator-indikator kemampuan guru bahwa guru 

merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling 

terkait satu sama lain, dengan memperhatikan tujuan 

pembelajaran maupun proses belajar peserta didik. 

4. Mengenal karakteristik peserta didik. 

Berdasarkan hasil penilaian, item mengenal 

karakteristik peserta didik yang merupakan item 

kompetensi pedagogik memperoleh nilai 65 sehingga 

dimasukkan ke dalam faktor kelemahan, hasil ini 

diperoleh dari penilaian indikator-indikator 

kemampuan guru sebagai berikut: 1) guru dapat 

mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar 

yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan 

fisik dan kemampuan belajar yang berbeda; 2) guru 

membantu mengembangkan potensi dan mengatasi 

kekurangan peserta didik. 

5. Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

yang diampu. 

Berdasarkan hasil penilaian, item penguasaan 

materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu yang 

merupakan item kompetensi profesional memperoleh 

nilai 66 sehingga dimasukkan ke dalam faktor 

kelemahan, hasil ini diperoleh dari penilaian indikator-

indikator kemampuan guru sebagai berikut: 1) 

guru melakukan pemetaan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang 

diampunya, untuk mengidentifikasi materi 
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pembelajaran yang dianggap sulit, melakukan 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan 

memperkirakan alokasi waktu yang diperlukan; 2) guru 

menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di 

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; 3) 

guru menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, 

mutakhir, dan yang membantu peserta didik untuk 

memahami konsep materi pembelajaran. 

6. Kegairahan dalam mempelajari ilmu agama dan 

aktifitas dalam kegiatan keagamaan. 

Berdasarkan hasil penilaian, item kegairahan 

dalam mempelajari ilmu agama dan aktifitas dalam 

kegiatan keagamaan yang merupakan item kompetensi 

keagamaan memperoleh nilai 63 sehingga dimasukkan 

ke dalam faktor kelemahan, hasil ini diperoleh dari 

penilaian indikator-indikator kemampuan guru sebagai 

berikut: 1) guru memiliki dan/atau aktif dalam majelis 

taklim; 2) guru aktif dalam kegiatan organisasi 

keagamaan. 

7. Keakraban dengan al-qur’an-hadits dan ulama. 

Berdasarkan hasil penilaian, item keakraban 

dengan al-qur’an-hadits dan ulama yang merupakan 

item kompetensi keagamaan memperoleh nilai 62 

sehingga dimasukkan ke dalam faktor kelemahan, hasil 

ini diperoleh dari penilaian indikator-indikator 

kemampuan guru sebagai berikut: 1) guru khatam 

membaca al-Qur’an setiap tahun; 2) guru menyediakan 

waktu khusus untuk membaca dan mempelajari kitab 
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hadits; 3) guru memiliki hubungan masif dengan 

ulama’ khusus dalam membimbing kehidupannya. 

8. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga 

kependidikan, orang tua, peserta didik, dan 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil penilaian, item komunikasi 

dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, 

peserta didik, dan masyarakat yang merupakan item 

kompetensi sosial memperoleh nilai 67 sehingga 

dimasukkan ke dalam faktor kelemahan, hasil ini 

diperoleh dari penilaian indikator-indikator 

kemampuan guru sebagai berikut: 1) guru ikut 

berperan aktif dalam kegiatan di luar pembelajaran 

yang diselenggarakan oleh sekolah dan masyarakat dan 

dapat memberikan bukti keikutsertaannya; 2) guru 

memperhatikan sekolah sebagai bagian dari 

masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat 

sekitar, serta berperan dalam kegiatan sosial di 

masyarakat. 

9. Ketaatan melaksanakan perintah dan menjauhi 

larangan Allah. 

Berdasarkan hasil penilaian, item ketaatan 

melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah 

yang merupakan item kompetensi keagamaan 

memperoleh nilai 46 sehingga dimasukkan ke dalam 

faktor kelemahan, hasil ini diperoleh dari penilaian 

indikator-indikator kemampuan guru sebagai berikut: 

1) Guru aktif melakukan shalat wajib 5 waktu, puasa, 

zakat, dan haji/umrah; 2) guru melakukan kegiatan 
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ibadah sunnah seperti sholat dhuha, shalat malam, 

puasa sunnah, dll. 

10. Mengembangkan keprofesionalan melalui 

tindakan yang reflektif. 

Berdasarkan hasil penilaian, item 

mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan 

yang reflektif yang merupakan item kompetensi 

profesional memperoleh nilai 62 sehingga dimasukkan 

ke dalam faktor kelemahan, hasil ini diperoleh dari 

penilaian indikator-indikator kemampuan guru sebagai 

berikut: 1) guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan 

masukan dari kolega atau hasil penilaian proses 

pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan 

kinerjanya; 2) guru memanfaatkan bukti gambaran 

kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB); 3) 

guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan 

tindak lanjutnya; 4) guru melakukan penelitian, 

mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan 

ilmiah (misalnya seminar, konferensi), dan aktif dalam 

melaksanakan PKB; 5) guru dapat memanfaatkan TIK 

dalam berkomunikasi dan pelaksanaan PKB. 

c. Peluang  

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi 

peluang peningkatan kompetensi guru MI Kecamatan 

Ungaran Barat. 
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1. Komitmen dan budaya organisasi madrasah. 

Komitmen yang tinggi akan mendorong individu 

untuk berusaha dan berjuang semaksimal mungkin 

untuk kemajuan organisasi dan dirinya. Komitmen 

organisasi mencakup tiga hal penting, yaitu identifikasi 

atau kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, 

keterlibatan atau kesediaan untuk berusaha sebaik 

mungkin demi kepentingan organisasi dan loyalitas 

atau keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. 

Budaya organisasi, secara konseptual terkait dengan 

nilai-nilai, asumsi-asumsi, dan keyakinan-keyakinan 

dasar yang dirasakan bersama oleh setiap orang 

sebagai anggota organisasi, sehingga apabila hal 

tersebut berlangsung secara kondusif akan 

menyebabkan rasa nyaman yang kemudian mendorong 

yang bersangkutan memiliki komitmen terhadap 

organisasi. 

Menurut hasil FGD, saat ini hampir di semua MI 

kecamatan Ungaran Barat tengah membangun sebuah 

komitmen bersama untuk dapat menciptakan semangat 

kebersamaan, tanggungjawab, satu rasa dalam 

perjuangan, bahwa dengan komitmen bersama akan 

tercipta sebuah budaya organisasi yang kondusif, 

dinamis dan menyenangkan. Komitemen dan budaya 

organisasi yang baik ini akan menjadikan peluang yang 

akan mempengaruhi kinerja dan kompetensi guru di 

madrasah ibtidaiyah. 
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2. Beasiswa pendidikan S.1melalui program Dual 

Mode System. 

Program peningkatan kualifikasi S-1 bagi guru 

dengan  Dual Mode System merupakan pendekatan  

yang menggabungkan  sistem  perkuliahan tatap muka 

di kelas/kampus dengan  sistem pembelajaran  mandiri 

(dengan modul). Program ini dapat 

dipertanggungjawabkan baik dari sisi akademik 

maupun pengelolaan yang dilandaskan pada 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 

Dj. I/845/2011 tentang Rambu-Rambu Operasional 

Program Peningkatan  Kualifikasi Sarjana (S1) Bagi 

Guru MI dan Guru PAI Pada Sekolah Melalui Dual 

Mode System (DMS). Selama kurun waktu 5 tahun 

terahir tidak kurang dari 23 orang guru MI Kecamatan 

Barat dapat mengikuti program kuliah S-1 tersebut. 

Bahkan di tahun 2012-2013 ini terdapat 14 orang guru 

telah menyelesaikan studi melalui program tersebut. 

Sehingga program ini di nyatakan sebagai peluang 

peningkatan kompetensi guru MI kecamatan Ungaran 

Barat. 

3. Tunjangan fungsional dan insentif APBD 

Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi guru non PNS. 

Tunjangan fungsional adalah subsidi yang 

diberikan oleh Kementerian Agama kepada guru 

bukan/Non PNS yang memenuhi syarat dan mengajar 

pada satuan pendidikan MI, MTs, dan MA baik negeri 

maupun swasta. Besar tunjangan fungsional adalah 

Rp. 250.000/bulan dan diterimakan setiap 6 bulan 
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sekali. Sedangkan tunjangan insentif APBD adalah 

subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi guru bukan/Non 

PNS yang memenuhi syarat dan mengajar pada satuan 

pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA baik 

negeri maupun swasta. Besar insentif APBD adalah 

sebesar Rp. 200.000/bulan dan diberikan setiap 6 

bulan sekali. 

Dua program inilah yang dianggap oleh para 

guru dan kepala madrasah sebagai angin segar bagi 

peningkatan kesejahteraan guru wiyata bhakti, meski 

tidak bisa dirasakan setiap bulan. Tunjangan ini juga di 

yakini dapat meningkatkan kualitas kerja para guru, 

sebab dengan bertambahnya kesejahteraan, 

sekolah/madrasah dapat menerapkan tuntutan 

kedisiplinan dan tanggung jawab guru yang lebih 

tinggi. 

4. Kepemimpinan kepala madrasah. 

Kepala madrasah adalah pengelola pendidikan 

di madrasah secara keseluruhan, ia adalah pemimpin 

formal pendidikan di madrasahnya. Dalam suatu 

lingkungan pendidikan di madrasah, kepala madrasah 

bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan 

memberdayakan guru-guru agar terus meningkatkan 

kemampuan kerjanya. Dengan peningkatan 

kemampuan atas segala potensi yang dimilikinya itu, 

maka dipastikan guru-guru yang juga merupakan mitra 

kerja kepala madrasah dalam berbagai bidang kegiatan 

pendidikan dapat berupaya menampilkan sikap positif 
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terhadap pekerjaannya dan meningkatkan 

kompetensinya.  

Para kepala MI di Ungaran Barat memiliki 

komitmen kepemimpinan yang cukup tinggi. Dari 

delapan MI semua kepala madrasah berpendidikan S1, 

3 orang sedang menyelesaikan pendidikan S2, terdapat 

5 orang kepala madrasah yang berstatus PNS. Sehingga 

potensi kepemimpinan  tersebut akan menjadi peluang 

tersendiri untuk dapat meningkatkan kompetensi guru 

di madrasahnya. 

5. Program sertifikasi bagi guru. 

Sertifikasi guru adalah proses pemberian 

sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik 

diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar 

profesional guru. Guru profesional merupakan syarat 

mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik 

pendidikan yang berkualitas. Di Ungaran Barat dari 70 

orang guru madrasah ibtidaiyah baru terdapat 14 orang 

guru yang sudah tersertifikasi. Meskipun 80 % guru 

belum tersertifikasi dan pengaruhnya saat ini terhadap 

peningkatan kompetensi guru kecil, namun karena 

program sertifikasi guru ini masih berjalan setiap 

tahun sehingga kedepan ada anggapan bahwa semua 

guru akan dapat mengikuti program ini, sehingga 

program ini dimasukkan kedalam faktor peluang. 

6. Peran serta pengurus yayasan dan komite 

madrasah. 

Peran serta masyarakat hendaknya 

didayagunakan karena dapat membantu pelaksanaan 
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pendidikan, baik dalam bentuk pembinaan moral, 

bakat, pengajaran, maupun budaya. Hal ini sejalan 

dengan semangat lokal yang ditengarai mampu 

mempengaruhi maju atau mundurnya mutu 

pendidikan. Dalam menjalin kerjasama dengan 

masyarakat hendaknya dilandasi dengan kesamaan 

tanggungjawab dan tujuan di antara lembaga 

pendidikan dan pihak masyarakat bersangkutan. 

Bagaimanapun madrasah adalah milik masyarakat, 

karena raw input sekolah itu sendiri berasal dari 

masyarakat, dan output sekolah nantinya akan kembali 

kepada masyarakat. Peran serta masyarakat yang saat 

ini ada adalah terbentuknya komite madrasah dan 

semakin mantapnya kerja pengurus yayasan yang juga 

merupakan representasi dari bentuk peran serta 

masyarakat dalam bidang pendidikan.  

Menurut informasi dalam FGD,  di Ungaran 

Barat konstribusi masyarakat terhadap peningkatan 

mutu madrasah mulai dapat dirasakan peranannya, 

hal itu terbukti dengan mulai aktifnya pengurus 

madrasah, komite madrasah dan forum-forum 

masyarakat lainnya. Pengurus madrasah mulai 

memiliki komitmen untuk mengembangkan madrasah 

sesuai dengan tugas dan fungsinya, demikian halnya 

dengan komite madrasah. Hal ini akan menjadi peluang 

tersendiri untuk dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap kemajuan madrasah termasuk didalamnya 

guru. Di beberapa madrasah bahkan, forum wali murid 

bersepakat untuk mengumpulkan sejumlah dana 

gotong royong untuk pembelian mobil sederhana antar 
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jemput siswa yang murah bagi siswa dari keluarga 

miskin, pembelian drumband dan peralatan-peralatan 

yang lain.  

7. Peran Kementerian Agama.  

Kementerian Agama merupakan salah satu 

Leading Sector Pembangunan. Kebijakan pembangunan 

pendidikan dalam kurun waktu terakhir meliputi 

peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang 

lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan 

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan 

pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok 

masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau 

layanan pendidikan. Kementerian Agama melalui seksi  

Pendidikan  Madrasah mempunyai tugas melakukan 

pelayanan dan bimbingan dibidang kurikulum, 

ketenagaan dan kesiswaan, sarana kelembagaan 

ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pada 

Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 

Tsanawiyah, pada pra sekolah tingkat dasar dan 

menengah pertama serta sekolah luar biasa. 

Di era sekarang ini, semua pihak termasuk 

Kementerian Agama harus melaksanakan tugas dan 

fungsi secara lebih profesional, sehingga perannya 

betul-betul dapat dirasakan untuk peningkatan mutu 

pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Kementerian Agama Kabupaten Semarang melalui 

Seksi Pendidikan Madrasah dan para Pengawas 

Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu 

melaksanakan tugas untuk melayani dan membimbing 
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madrasah khususnya yang terkait dengan peningkatan 

kompetensi guru madrasah ibtidaiyah. Karena tugas 

dan fungsi inilah dalam penelitian ini Kementerian 

Agama menjadi salah satu faktor peningkatan 

kompetensi guru madrasah ibtidaiyah. 

d. Ancaman 

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi 

ancaman peningkatan kompetensi guru MI Kecamatan 

Ungaran Barat. 

1. Gaji guru wiyata bhakti yang rendah. 

Sebagaimana data yang telah dipaparkan diatas 

bahwa gaji guru non PNS di MI Kecamatan Ungaran 

Barat berkisar antara Rp.125.000-Rp.700.000/bulan/ 

orang dengan masa kerja guru berkisar antara 1-26 

tahun. Ini adalah angka yang sangat kecil untuk 

penghasilan seorang tenaga profesional dengan 

pendidikan rata-rata S-1 dibandingkan dengan 

pekerjaan dibidang jasa yang lain seperti pembantu 

rumah tangga yang berpenghasilan antara Rp.500.000-

Rp.700.000 /bulan, atau pekerja pabrik dengan 

penghasilan antara Rp.1000.000-Rp.1.500.000/ bulan. 

Sebab di Upah Minimal Regeonal di Kabupaten 

Semarang tahun 2013 adalah Rp.1.051.000/bulan. 

Meski demikian menurut hasil FGD, bahwa gaji 

yang rendah bagi guru non PNS di MI Kecamatan 

Ungaran Barat tidak mempengaruhi, tekad dan 

komitmen para guru wiyata bhakti untuk tetap 

melaksanakan tugas perjuangannya di madrasah. 

Sebab sejak awal para guru sudah mengetahui dan 

bersiap secara mental konsekuensi penghasilan 
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menjadi seorang guru di madrasah ibtidaiyah. Namun 

demikian harus segera di lakukan langkah-langkah 

yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan guru 

tersebut. Sehingga item gaji guru wiyata bhakti yang 

rendah ini dijadikan sebagai salah satu faktor ancaman 

peningkatan kompetensi guru MI kecamatan Ungaran 

Barat. 

2. Pendidikanan Pelatihan yang tidak merata. 

Dari hasil FGD diketahui bahwa, bagi seorang 

PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten 

Semarang, untuk dapat mengikuti kegiatan pendidikan 

dan pelatihan rutin yang diselenggarakan oleh Balai 

Diklat Keagamaan saja membutuhkan waktu rata-rata 

4 tahun bahkan lebih, apalagi bagi guru Non PNS yang 

secara resmi tidak ada yang lembaga yang bertanggung 

jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan 

dan pelatihan. Jika Kelompok Kerja Guru (KKG) 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan 

itu dalam waktu yang sangat jarang danitupun dengan 

kuota peserta yang terbatas. Sehingga kesempatan bagi 

guru untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan 

pelatihan sangat kecil. Sehingga menurut hasil FGD 

item ini layak dimasukkan kedalam ancaman bagi 

peningkatan kompetensi guru. 

3. Sedikitnya jumlah guru PNS di lingkungan 

Kementerian Agama. 

Sesuai data yang telah diuraikan di atas bahwa 

dari 70 orang guru yang tersebar di MI Kecamatan 

Ungaran Barat hanya 10 orang yang berstatus sebagai 

PNS, status kepegawaian ini menjadi ancaman 
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tersendiri bagi peningkatan kompetensi guru, karena 

antara guru PNS dan non PNS terdapat kesenjangan 

penghasilan yang sangat tinggi.  

4. Tidak ada sosialisasi Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) kepada para guru madrasah. 

Di MI Kecamatan Ungaran Barat, istilah 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ini 

belum banyak diketahui dan belum ada satu 

madrasahpun yang melaksanakan, meskipun telah 

digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2009. Hal ini 

disebabkan tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait 

kepada madrasah ibtidaiyah.  

5. Lemahnya monitoring dan evaluasi melalui 

kegiatan supervisi pendidikan dari pihak-pihak 

terkait. 

Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan 

situasi belajar mengajar agar memperoleh kondisi yang 

lebih baik. Meskipun tujuan akhirnya tertuju pada 

hasil belajar siswa, namun yang diutamakan dalam 

supervisi adalah bantuan kepada guru. Supervisi 

pendidikan berfungsi untuk memperoleh gambaran 

yang jelas dan objektif tentang suatu situasi 

pendidikan, penilaian (evaluation), perbaikan 

(improvement), dan pembinaan. Tujuan akhir dari 

supervisi pendidikan adalah meningkatkan professional 

guru dan karyawan sekolah guna menunjang 

akuntabilitas siswa dalam belajar, sehingga siswa 

benar-benar menjadi manusia yang berilmu, berbudi 

dan kreatif dalam segala hal sesuai dengan amanah 

UUD 45. 
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Di Madrasah Ibtidaiyah, kegiatan supervisi ini 

menjadi tanggung jawab utama dari kepala madrasah, 

waspendais dan Kementerian Agama. Pelaksanaan 

supervisi pendidikan di MI Kecamatan Ungaran 

ternyata belum berjalan sebagaimana mestinya, 

penilaian dan pembinaan guru oleh kepala madrasah 

masih dilakukan hanya pada saat rapat koordinasi 

saja, belum menggunakan instrumen supervisi. Kepala 

madrasah belum melaksanakan supervisi administrasi 

pembelajaran dan supervisi pembelajaran. Pemanggilan 

guru secara khusus dilakukan hanya ketika guru 

bermasalah atau menghadapi suatu permasalahan.  

Supervisi pembelajaran dari pengawas dan 

Kementerian Agama hanya dilakukan setahun sekali 

dan itupun hanya untuk guru yang sudah 

tersertifikasi. Selain itu supervisi hanya dilaksanakan 

melalui kegiatan kunjungan dan pembinaan pada saat 

kegiatan KKG. 

6. Sistem rekrutmen guru yang masih lemah. 

Berdasarkan hasil FGD, MI Kecamatan Ungaran 

belum menggunakan sistem rekrutmen dan seleksi 

yang baku. Rekrutmen guru masih berdasar pada 

kebutuhan dan siapa saja yang dinilai mau diajak 

berjuang di madrasah ibtidaiyah dengan segala 

keterbatasan, tanpa melalui tes dan psikotes. Ijazah 

dan pengalalaman kerja bukan menjadi syarat utama. 

Guru yang masuk diterima di madrasah ibtidaiyah 

biasanya masih dalam status belajar di sebuah 

perguruan tinggi, dan bagi yang belum baru di arahkan 

untuk dapat melanjutkan pendidikan S-1. 
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7. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan pendidikan, faktor 

kelengkapan sarana dan prasarana merupakan faktor 

yang sangat pentingnya meskipun bukan merupakan 

faktor utama. Kelengkapan sarana prasarana dapat 

menunjang peningkatan mutu pendidikan. Di MI 

Kecamatan Ungaran Barat sebagian besar guru masih 

menggunakan buku ajar dan LKS sebagai sarana 

utama dalam kegiatan belajar mengajar, hanya ada 2 

MI yang memiliki LCD Proyektor itupun jarang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tidak 

memiliki KIT IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika,  

hanya sedikit peraga pembelajaran yang di siapkan 

guru.  

3. Strategi yang dapat di lakukan untuk 

meningkatkan kompetensi guru di madrasah 

ibtidaiyah. 

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan 

terhadap lingkungan internal dan eksternal, diperoleh 

hasil bahwa skor akhir lingkungan internal (total skor 

kekuatan dikurangi total skor kelemahan) 2,83 – 3,23 

adalah – 0,4. Skor akhir lingkungan eksternal (total 

skor peluang dikurangi total skor ancaman) 3,15 – 2,9 

adalah 0,25. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 

stratetegi berada pada kwadran  W-O (Kelemahan – 

Peluang) maka strategi alternatifnya disebut 

Investment/Divestment artinya mengatasi kelemahan 

dengan memanfaatkan peluang yang ada. Hasil analisis 

tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.9 

MATRIK  SWOT 

Untuk Strategi Peningkatan Kompetensi Guru MI 
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-0,4; 0,25 

1. Mengoptimalkan kinerja kepala 

madrasah dan pengawas pendidikan 

agama Islam melalui kegiatan 

supervisi, monitoring dan evaluasi. 

2. Mengadakan pertemuan secara rutin 

dan berkelanjutan sebagai sarana 

berbagi pengetahuan dalam 

peningkatan mutu dalam kegiatan 

KKG dan KKM. 

3. Melakukan peningkatan kemampuan 

guru dan kepala melalui pendidikan 

dan pelatihan, dan workshop dengan 

melibatkan pakar, praktisi dan 

birokrasi. 

4. Peningkatan kualifikasi guru dengan 

cara studi lanjut. 

5. Mengadakan kajian rutin keagamaan 

melibatkan semua guru, pengurus, 

komite dan tokoh masyarakat. 
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Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, 

strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan 

Ungaran Barat adalah sebagai berikut. 

1. Mengoptimalkan kinerja kepala madrasah dan 

pengawas pendidikan agama Islam melalui kegiatan 

supervisi, monitoring dan evaluasi. 

2. Mengadakan pertemuan secara rutin dan 

berkelanjutan sebagai sarana berbagi pengetahuan 

dalam peningkatan mutu dalam kegiatan KKG dan 

KKM. 

3. Melakukan peningkatan kemampuan guru dan 

kepala melalui pendidikan dan pelatihan, dan 

workshop dengan melibatkan pakar, praktisi dan 

birokrasi. 

4. Peningkatan kualifikasi guru dengan cara studi 

lanjut. 

5. Mengadakan kajian rutin keagamaan melibatkan 

semua guru, pengurus, komite dan tokoh 

masyarakat. 

 

D. Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kompetensi guru MI Kecamatan Ungaran Barat secara 

umum berada pada kriteria cukup. Kriteria ini 

dihasilkan dari penarikan rata-rata hasil penilaian 

kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogis 

dengan kriteria cukup, kompetensi kepribadian dengan 
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kriteria cukup, kompetensi sosial dengan kriteria 

cukup, kompetensi profesional dengan kriteria cukup 

dam kompetensi keagamaan pada kriteria sedang. Dari 

hasil penelitian juga diketahui bahwa kompetensi 

tertinggi yang dimiliki oleh guru MI Kecamatan 

Ungaran Barat adalah kompetensi kepribadian 

sedangkan kompetensi terendah adalah kompetensi 

keagamaan.  

Kompetensi kepribadian terdiri dari: item 

bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial 

dan kebudayaan nasional Indonesia dengan rata-rata 

kriteria nilai cukup; menunjukkan pribadi yang dewasa 

dan teladan dengan kriteria nilai baik; namun item etos 

kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga 

menjadi guru meskipun berada pada kategori nilai 

cukup, tetapi berada dibawah rata-rata 68. Hal ini 

disebabkan karena rata-rata guru MI adalah guru non 

PNS dengan gaji yang rendah, sehingga kepala 

madrasah punya keengganan jika ingin menerapkan 

sistem kerja dengan disiplin tinggi bagi semua guru. Di 

MI Kedisiplinan biasanya dibangun dengan dasar 

kekeluargaan dan komitmen yang dibangun bersama-

sama dengan tidak menggunakan fungsi kepemimpinan 

secara mutlak. 

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa 

kompetensi keagamaan guru MI Kecamatan Ungaran 

Barat berada pada posisi nilai terendah dengan kriteria 

sedang. Pada item item melaksanakan perintah dan 

menjauhi larangan Allah, indikator yang digunakan 

adalah guru aktif melakukan shalat wajib 5 waktu, 
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puasa, zakat, dan haji/umrah. Untuk indikator yang 

aktif melakukan shalat wajib 5 waktu, puasa, zakat, 

sebagian besar guru dapat melaksanakan dengan baik 

namun untuk indikator pernah melaksanakan 

haji/umrah, hanya sebagian kecil guru MI Kecamatan 

Ungaran Barat yang pernah melakukan rukun Islam 

yang ke lima ini. Sehingga pada indikator pertama tidak 

dapat memperoleh nilai maksimal. Sedangkan untuk 

indikator kedua yang sebenarnya bisa dilakukan oleh 

siapa saja dan kapan saja, ternyata sebagian besar 

guru MI Kecamatan Ungaran Barat tidak melakukan 

ibadah sunnah seperti shalat dhuha, shalat malam dan 

puasa sunnah.  

Pada item lain, yaitu keakraban dengan al-

Qur’an, Hadits dan Ulama’ dengan indikator: khatam 

membaca al-Qur’an setiap tahun; guru menyediakan 

waktu khusus untuk membaca dan mempelajari kitab 

hadits; dan guru memiliki hubungan masif dengan 

ulama’ khusus dalam bimbingan kehidupan, sebagian 

besar guru juga tidak dapat memenuhi. Dalam hal 

kegairahan mempelajari ilmu agama dan aktif dalam 

kegiatan keagamaan memiliki nilai yang cukup, 

meskipun juga hanya memperoleh nilai 63 yang jauh 

dari rata-rata. 

Lingkungan internal dan eksternal yang 

mempengaruhi peningkatan kompetensi guru MI 

Kecamatan Ungaran Barat juga merupakan hasil 

temuan dalam penelitian ini. Lingkungan internal 

terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan 

lingkungan eksternal terdiri atas peluang dan 
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ancaman. Kekuatan dan kelemahan dalam penelitian 

ini ditentukan berdasarkan pengambilan nilai rata-rata 

seluruh item penilaian kompetensi guru. Item dengan 

nilai diatas rata-rata dijadikan sebagai kekuatan 

sedangkan item dengan nilai dibawah rata-rata 

dijadikan sebagai kelemahan. 

Kekuatan guru yang didasarkan pada 

perhitungan akhir nilai kompetensi adalah: 1) Kegiatan 

pembelajaran yang mendidik; 2) Pengembangan potensi 

peserta didik; 3) Komunikasi dengan peserta didik; 4) 

Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak 

diksriminatif; 5) Pengembangan kurikulum; 6) 

Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial 

dan kebudayaan nasional; 7) Menunjukkan pribadi 

yang dewasa dan teladan. Sedangkan kelemahan guru 

yang didasarkan pada perhitungan akhir nilai 

kompetensi guru adalah: 1) Etos kerja, tanggung jawab 

yang tinggi, rasa bangga, menjadi guru; 2) Penilaian 

dan evaluasi; 3) Menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik; 4) Mengenal 

karakteristik peserta didik; 5) Penguasaan materi, 

struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu; 6) 

Kegairahan dalam mempelajari ilmu agama dan 

aktifitas dalam kegiatan keagamaan; 7) Keakraban 

dengan al-Qur’an-Hadits dan Ulama; 8) Komunikasi 

dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, 

peserta didik, dan masyarakat; 9) Ketaatan 

melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah; 
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10) Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan 

yang reflektif. 

Kekuatan dan kelemahan tersebut diatas 

didasarkan dari hasil penilaian terhadap kompetensi 

guru itu sendiri. Sehingga dari hasil penilaian tersebut 

dapat teridentifikasi secara obyektif mana hal-hal yang 

dapat menjadi kekuatan guru yang selanjutnya dapat 

digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan 

prestasi kompetensi, dan mana hal-hal yang menjadi 

kelemahan guru yang selanjutnya dapat digunakan 

sebagai dasar mencari solusi perbaikan. 

Peluang yang disepakati dan merupakan hasil 

FGD adalah: 1) Komitmen dan budaya organisasi 

madrasah; 2) Beasiswa pendidikan S.1melalui program 

Dual Mode System; 3) Tunjangan fungsional dan 

insentif APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi guru 

non PNS; 4) Kepemimpinan kepala madrasah; 5) 

Program sertifikasi bagi guru; 6) Peran serta pengurus 

yayasan dan komite madrasah; 7) Peran Kementerian 

Agama. Ancaman yang disepakati dan merupakan hasil 

FGD adalah: 1) Gaji guru wiyata bhakti yang rendah; 2) 

Pendidikanan Pelatihan yang tidak merata; 3) 

Sedikitnya jumlah guru PNS di lingkungan Kementerian 

Agama; 4) Tidak ada sosialisasi Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) kepada para guru 

madrasah; 5) Lemahnya monitoring dan evaluasi 

melalui kegiatan supervisi pendidikan dari pihak-pihak 

terkait; 6) Sistem rekrutmen guru yang masih lemah; 7) 

Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran.  
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Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru MI 

Kecamatan Ungaran Barat yang juga merupakan hasil 

temuan dalam penelitian ini menggunakan strategi 

Investment/Divestment yaitu mengatasi kelemahan 

dengan memanfaatkan peluang yang ada adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan kinerja kepala madrasah dan 

pengawas pendidikan agama Islam melalui 

kegiatan supervisi pendidikan. 

 Supervisi merupakan salah satu fungsi utama 

dalam sebuah manajemen pendidikan atau sering 

disebut fungsi dengan pengawasan, yaitu usaha 

menciptakan atau menumbuhkan kreativitas guru agar 

dapat memperbaiki situasi belajar mengajar di 

madrasah. Selain itu, untuk melakukan pembinaan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan situasi belajar 

mengajar di madrasah. Cara-cara membantu 

memperbaiki situasi belajar mengajar disebut teknik-

teknik supervisi. Oleh karena itu, teknik-teknik 

supervisi perlu diketahui oleh supervisor yang dalam 

hal ini adalah kepala madrasah dan pengawas untuk 

membantu guru memecahkan masalah yang 

dihadapinya dalam mengajar peserta didik di 

madrasah. 

Dengan mempertimbangkan kelemahan dan 

pemanfaatan peluang yang ada, maka strategi 

mengoptimalkan kinerja kepala madrasah dan 

pengawas pendidikan agama Islam melalui kegiatan 
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supervisi, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kompetensi guru MI Kecamatan 

Ungaran Barat. Kelemahan yang dapat teratasi dari 

pelaksanaan strategi ini adalah kelemahan etos kerja, 

tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi 

guru dalam kompetensi kepribadian; kelemahan 

penilaian dan evaluasi dalam kompetensi pedagogik; 

kelemahan menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik dalam kompetensi 

pedagogik. Pemanfaatan peluang dari strategi ini 

adalah peluang komitmen dan budaya organisasi 

madrasah yang saat ini sudah ada; dan kepemimpinan 

kepala madrasah. 

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk 

melaksanakan strategi ini adalah melaksanakan 

kegiatan supervisi klinis, supervisi administrasi 

pembelajaran, monitoring dan evaluasi secara 

terprogram yang dilakukan oleh kepala madrasah dan 

pengawas. 

2. Mengadakan pertemuan secara rutin dan 

berkelanjutan sebagai sarana berbagi 

pengetahuan dalam peningkatan mutu. 

Dengan mempertimbangkan kelemahan dan 

pemanfaatan peluang yang ada, maka strategi 

mengadakan pertemuan secara berkelanjutan sebagai 

sarana berbagi pengetahuan dalam hal peningkatan 

mutu dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kompetensi guru MI di Kecamatan Ungaran Barat. 

Kelemahan yang dapat teratasi dari pelaksanaan 
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strategi ini adalah kelemahan yang muncul dalam 

kegiatan penilaian dan evaluasi dalam kompetensi 

pedagogis; kelemahan menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dalam 

kompetensi pedagogik. 

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk 

melaksanakan strategi ini adalah dengan memprogram, 

melaksanakan dan mengevaluasi kegitan KKG ditingkat 

madrasah dan atau kecamatan secara optimal dan 

terarah dengan semua kepala madrasah, guru dan 

pengawas pendidikan agama Islam, dan bisa juga 

melibatkan dan pakar atau praktisi pendidikan. 

Kegiatan lain yang bisa dilakukan terhadap strategi ini 

adalah kegiatan diskusi dan rapat koordinasi berma 

kepala madrasah dan pengawas melalui forum 

Kelompok Kerja Madrasah (KKM). 

3. Melakukan peningkatan kemampuan guru dan 

kepala melalui pendidikan dan pelatihan, dan 

workshop dengan melibatkan pakar, praktisi dan 

birokrasi. 

Dengan mempertimbangkan kelemahan dan 

pemanfaatan peluang yang ada maka salah satu 

strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kompetensi guru MI di Kecamatan Ungaran Barat 

adalah dengan melakukan peningkatan kemampuan 

guru dan kepala madrasah. Kegiatan dapat dilakukan 

melalui kegiatan pelatihan, lokakarya, seminar, 

workshop dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga 

lain dengan melibatkan pakar, praktisi dan birokrasi 
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yang dalam ini adalah Kementerian Agama. Kelemahan 

yang dapat teratasi strategi ini adalah kelemahan 

dalam mengenal karakterististik peserta didik dalam 

kompetensi pedagogis; kelemahan dalam penguasaan 

materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu dalam 

kompetensi pofesional; kelemahan dalam 

mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan 

yang  reflektif dalam kompetensi profesional.  

Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan 

untuk melaksanakan strategi ini antara lain: 1) 

mengadakan pendidikan dan latihan pengembangan 

kurikulum dan administrasi pembelajaran yang 

melibatkan kepala madrasah sebagai penentu 

kebijakan di tingkat madrasah, guru sebagai pelaksana 

program, pakar/praktisi kurikulum dan administrasi 

pembelajaran, serta Pengawas, Kementerian Agama dan 

atau Dinas Pendidikan; 2) Sosialisasi Pengembangan 

Keprofesian Berkekanjutan (PKB) yang melibatkan 

Kepala madrasah sebagai penilai dan pengambil 

kebijakan ditingkat madrasah, guru sebagai orang yang 

akan dinilai pekerjaannya, pakar dan Kementerian 

Agama. 

4. Peningkatan kualifikasi guru dengan cara studi 

lanjut. 

Dengan mempertimbangkan kelemahan dan 

pemanfaatan peluang yang ada, maka strategi 

peningkatan kualifikasi guru dengan cara studi lanjut 

dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru 
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MI Kecamatan Ungaran Barat. Kelemahan yang dapat 

teratasi dari pelaksanaan strategi ini adalah lemahnya 

etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga 

menjadi guru; kelemahan penilaian dan evaluasi; 

kelemahan menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik; kelemahan mengenal 

karakteristik peserta didik; dan kelemahan penguasaan 

materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. Strategi ini 

dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan peluang 

tingginya komitmen dan budaya organisasi madrasah; 

beasiswa pendidikan S.1 melalui program Dual Mode 

System; tunjangan fungsional dan insentif APBD 

Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi guru non PNS; 

program sertifikasi bagi guru; dan peran Kementerian 

Agama dalam upaya peningkatan mutu guru madrasah 

ibtidaiyah. 

Strategi ini dapat dilakukan dengan cara 

mewajibkan semua guru non S1 untuk melanjutkan 

studi lanjut baik melalui program peningkatan 

kualifikasi S1, beasiswa maupun kuliah mandiri. Bagi 

guru yang sudah mendapatkan sertifikasi di dorong 

untuk melanjutkan studi S2 sesuai dengan mata 

pelajaran dan bidang kerja masing-masing. 

5. Mengadakan kajian rutin keagamaan melibatkan 

semua guru, pengurus, komite dan tokoh 

masyarakat. 

Dengan mempertimbangkan kelemahan dan 

pemanfaatan peluang yang ada, maka strategi 
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mengadakan kajian rutin keagamaan melibatkan 

semua guru, pengurus, komite dan tokoh masyarakat 

dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru 

MI Kecamatan Ungaran Barat. Kelemahan yang dapat 

teratasi dari pelaksanaan strategi ini adalah lemahnya 

kegairahan dalam mempelajari ilmu agama dan 

aktifitas dalam kegiatan keagamaan dalam kompetensi 

keagamaan; keakraban dengan al-Qur’an-Hadits dan 

ulama’ dalam kompetensi keagamaan; lemahnya 

komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, 

orang tua, peserta didik, dan masyarakat dalam 

kompetensi sosial; serta ketaatan melaksanakan 

perintah dan menjauhi larangan Allah dalam 

kompetensi keagamaan. 

Strategi ini dapat dilaksanakan dengan 

memanfaatkan peluang adanya komitmen dan budaya 

organisasi madrasah; kepemimpinan kepala madrasah; 

dan peran serta pengurus yayasan dan komite 

madrasah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara 

mengadakan kegiatan pengajian rutin bulanan di 

masing-masing madrasah yang melibatkan seluruh 

guru, kepala, pengurus yayasan, komite dan tokoh 

masyarakat. 


