
 

 

ABSTRAK 

 

Tsany Mahrunnisa, Model Pengembangan Profesionalitas Guru melalui Kegiatan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Penelitian di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Garut) 

 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Garut merupakan pendidikan Islam formal 

yang bernaung dibawah pimpinan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut. 

lembaga-lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu mewujudkan peranannya 

secara efektif, untuk meningkatkan mutu pendidikan secara formal, aspek guru 

mempunyai peranan penting dalam mewujudkannya. Guru merupakan kunci 

keberhasilan pendidikan, sebab inti dari kegiatan pendidikan adalah belajar mengajar 

yang memerlukan peran dari guru didalamnya. Untuk itu lembaga pendidikan dalam 

berbagai jenis dan jenjang memerlukan pencerahan dan pemberdayaan dalam 

berbagai aspeknya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar alamiah Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Garut, mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pengembangan profesionalitas guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Garut dalam 

meningkatkan kualitas para pendidiknya (guru). Selain itu untuk mengetahui faktor 

penunjang dan penghambat serta hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan model 

pengembangan profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Garut. 

Dalam penelitian ini bertolak dengan pemikiran bahwa guru professional 

memiliki kualifikasi akademik minimum D IV/S1 sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan/ diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Garut dengan 

mengumpulkan jenis data kualitatif yang bersumber dari kepala sekolah sebagai key 

informan  dan dari guru-guru sebagai snaw ball process. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan dengan tekni observasi 

partisipasi, wawancara, menyalin dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan model 

pengembangan profesionalitas guru melalui kegiatan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan. Kemudian dilakukan analisis data, penafsiran data, dan uji absah data. 

Keabsahan data dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamatan, triangulasi, pemeriksaan teman sejawat, auditing oleh dosen 

pembimbing dan oleh pihak lembaga Madrasah Tsanawiyah Negeri Garut. 

Hasil penelitian ini yaitu, adanya upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah 

dalam meningkatkan kualitas para pendidiknya (guru). Dalam meningkatkan 

profesionalitas guru tersebut dapat dilihat melalui usaha pihak sekolah dengan 

mengikutsertakan para tenaga pendidik untuk mengikuti kegiatan seminar, workshop, 

mengikuti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), diklat, dan mengikuti 

sertifikasi guru. Adapun faktor penunjang adalah motivasi tenaga pendidik untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan faktor penghambat adalah sarana 

dan prasarana yang kurang memadai.  


