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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan begitu urgen bagi manusia, dengan pendidikan diharapkan 

adanya perubahan tingkah laku dan pengkayaan pengetahuan pada diri manusia. 

Pendidikan dalam arti luas dan terbatas  adalah upaya sadar yang dilakukan oleh 

keluraga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran dalam berbagai 

lingkungan hidup dimasa yang akan datang. 

Pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan 

sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam 

pengertian tersebut pendidik bukan hanya orang dewasa saja (dari segi usia) 

melainkan individu yang dewasa dari segi mental wawasan pengalaman 

keterampilan dan sebagainya serta mampu memberikan bimbingan dan  

bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam 

perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai tingkat kedewasaannya, mampu 

berdiri memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah dan mampu 

melakukan tugasnya sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individual yang 

mandiri. (Mujib dan Jusuf Mudzakir 2006:87). 

Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan 

anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah 

kedewasaan (Purwanto,2005:11). Adapun menurut Marimba dalam Tafsir 
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(2012:34) pendidikan adalah bingbingan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian 

yang utama. Dalam hal ini pendidik ataupun guru mempunyai peran yang sangat 

penting terhadap berlangsungnya pendidikan. Baik buruknya pendidik sangat 

berpengaruh signifikan terhadap hasil pendidikan. 

Oleh sebab itu, pendidik harus mempunyai karakter yang positif. Hal ini 

dikarenakan, akan berdampak secara besar terhadap karakter peserta didik. Dalam 

UU No. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 menjelaskan “guru adalah pendidik 

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

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru sebagai 

pendidik profesional dilembaga pendidikan formal dalam UUSISDIKNAS harus 

memiliki tiga kriteria yaitu, memenuhi kualifikasi, memiliki kompetensi, dan 

sertifikasi sebagai syarat legalitas formal sebagai guru profesional. 

Guru merupakan komponen pendidikan yang sangat berperan penting 

dalam proses pendidikan. Dikarenakan guru merupakan salah satu faktor 

mempengaruhi kualitas pendidikan adalah kualitas guru.Guru merupakan faktor 

penting yang turut menentukan baik buruknya  mutu pendidikan. Guru merupakan 

subyek pertama yang langsung berinteraksi dengan siswa. Untuk menciptakan 

peserta didik yang berkualitas, guru harus menguasai empat kompetensi sebagai 

mana dijelaskan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Keempat 

kompetensi yang harus dikuasai guru untuk meningkatkan kualitasnya tersebut 

adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Guru harus 
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sungguh-sungguh dan baik dalam menguasai empat kompetensi tersebut agar 

tujuan pendidikan bisa tercapai. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

guru merupakan ujung tombak pendidikan dalam mencapai tujuan yang ingin 

dicapai dalam proses pendidikan. 

Dalam hadist, nabi menganjurkan agar kita harus bekerja secara profesional 

dibidangnya masing-masing, sebagaimana dalam hadist Rasulullah saw :“ Apabila 

suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah 

kehancurannya. (H.R.Al-Bukhari) (Ibnu Hajar Al Asqolani, Al Imam Al Hafizh, 

Fathul Baari, penerjemah, Ghazirah Ummah, 2002:264). Hadis’t ini 

mengindikasikan bahwa kita dituntut bekerja sesuai dengan kompetensi yang kita 

miliki begitu pula dalam dunia pendidikan seorang guru harus berkompeten di 

bidangnya, agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Adapun Meninjau dari al-quran 

surat An-Nahal (16) ayat 125  yang artinya : “serulah (manusia) kepada jalan 

Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 

cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk”, dalam Hadis’t Nabi di peroleh indikasi  dalam pendidikan itu 

diperlukan metode pembelajaran yang baik dan orang yang menggunakannya 

profesional, yaitu berkompetensi di bidangnya masing-masing. 

Madrasah merupakan salah satu lembaga dan sistem pendidikan islam yang 

mempunyai karakter yang spesifik, apabila dibandingkan dengan lembaga Non 

Madrasah, Husni Rahim (2005.268). Menyebutkan ada empat karakter yang 

dimiliki oleh Madrasah,yaitu : 1). Karakter Islami, 2). Karakter Populis, 3). 
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Karakter Keragaman, 4). Karakter Mandiri. Pada umumnya Madrasah di Indonesia 

adalah bersetatus suwasta yang sampai dengan tahun 2005 Madrasah suwasta 

berjumlah mencapai 32 % dari 39.309 mulai dari tingkat MI, MTs dan MA.  

Pada dekade sebelum 1980-an madrasah di indonesia mengalami dikotomi 

terhadap pendidikan pada umumnya, baru setelah dekade dunia pendidikan Islam 

memasuki era integrasi karena lahirnya UU No 2 / 1989 tentang sistem pendidikan 

nasional dalam UU tersebut walaupun secara eksplisit tidak mengatur secara khusus 

pendidikan islam, madrasah dimasukan kedalam pendidikan pormal secara 

legalitas. Dan dengan dikeluarkannya keputusan mentri Agama No 373,1993 

dimana kurikulum pendidikan Madrasah terdiri dari dua program yaitu program 

pengajaran umum dan program pengajaran khusus (kurikulum keagamaan di 

madrasah). 

Dalam jurnal Pendidikan Islam  No 1,2013/1434 hal  23. Menurut Firdaus, 

Direktur Mapenda Kementrian Agama RI, Kelemahan yang dihadapi oleh 

madrasah selama ini adalah persoalan kualitas guru. Guru merupakan faktor 

dominan yang dapat mempengaruhi kualitas lulusan madrasah. Ia pun menjelaskan 

bahwa 63 % kualitas lulusan madrasah dipengaruhi oleh kualitas guru, bukan 

manejemen atau fasilitas yang berlimpah. Saat ini,54 % dari 628 ribu guru 

madrasah belum memenuhi  kualifikasi minimal pendidikan S-1 atau D-4 yang 

sesuai antara kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diampu ( http:/ / 

batakpos – online.com/content/View/5677/60/ diunduh senin 23/3/11 dan 

09/08/11). 
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Dari permasalahan madrasah diatas menimbulkan pandangan masyarakat 

yang menilai bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang 

mempunyai kualitas pendidikan yang rendah – paradigma yang melekat di 

masyarakat bahwa madrasah merupakan pendidikan alternatif nomor dua, dalam 

arti setelah anak mereka tidak lulus di sekolah umum (yang mempunyai pendidikan 

berkualitas) barulah mereka memasukan anaknya ke madrasah. Ini merupakan 

fenomena yang terjadi di madrasah pada umumnya. Hal ini terbukti dengan jumlah 

siswa yang sangat sedikit di madrasah dibandingkan sekolah umum.  

Fenomena ini tidak terjadi pada MTs Al-Mukhtariyah Rajamandala, MTs 

ini mampu bersaing dengan SMP Negri yang fasilitasnya memadai, guru-gurunya 

berkompeten dan kedisiplinan peserta didik dan gurunya sangat baik. Hal ini tidak 

terbukti di Madrasah Tsanawiyah Al-Mukhtariyah Rajamandala di MTs ini  jumlah 

siswa lebih banyak dibandingkan dengan SMP faforit disekitarnya. Di MTs ini juga 

terdapat manajemen kompetensi guru pihak sekolah MTs Al-Mukhtariyah 

Rajamandala bekerja sama dengan USAID. Dengan kegiatannya yaitu rapat guru 

yang dilakukan sebulan sekali yang didalamnya terdapat pengarahan 

pengembangan dan pembinaan kompetensi.  

Selain itu MTs Al – Mukhtariyah Rajamandala memiliki  banyak prestasi 

terutama di bidang pendidikan umum. MTs ini mengorganisasikan guru nya 

mengajar sesuai dengan bidangnya masing-masing kompetensi yang dimilikinya. 

Berdasarkan studi pendahuluan di MTs Al-Mukhtariyah Rajamandala terdapat 

fenomena manajemen kompetensi guru. Hal ini dilakukan oleh pihak madrasah 
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dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah tersebut, Agar 

pendidikan di madrasah ini mampu bersaing dengan sekolah umum dan berkualitas. 

 Berdasarkan fenomena  diatasmerupakan objek yang cukup menarik untuk 

diteliti dalam kajian manajemen kompetensi guru di MTs Al-Mukhtariyahmaka 

penulis mempokuskan kajian serta membatasi masalahnya pada “Manajemen 

Kompetensi Guru Penelitian di Madrasah Tsanawiyah Al-Mukhtariyah 

Rajamandala  Kabupaten Bandung Barat”. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah diatas di fokuskan pada  permasalahan yang akan 

diteliti, maka untuk itu dirumuskan  sebegai berikut : 

1. Bagaimana latar Alamiah MTs Al-Mukhtariya Rajamandala? 

2. Bagaimana Konsep Manajemen kompetensi guru di MTs Al-Mukhtariyah 

Rajamandala? 

3. Bagaimana  Kompetensi Guru di MTs Al-Mukhtariyah Rajamandala? 

4. Apafaktor pendukung dan penghambat dalam penerapan manajemen 

kompetensi guru di MTs Al-Mukhtariyah Rajamandala? 

5. Apa hasil dari manajemen kompetensi guru terhadap kualitas pendidikan? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan pembahasan dan perumusan masalah diatas maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui latar Alamiah di MTs Al-Mukhtariyah Rajamandala 



7 

 

 

b. Untuk mengetahui manajemen kompetensi guru di MTs Al-

Mukhtariyah Rajamandala 

c. Untuk mengetahui kompetensi guru di MTs Al-Mukhtariyah 

Rajamandala 

d. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

manajemenkompetensi  guru di MTs Al-Mukhtariya Rajamandala. 

e. Untuk mengetahui hasil dari manajemen kompetensi guru terhadap 

kualitas pendidikan. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

a) Manfaat teoritis 

1) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

ilmiah yang dapat menambah pengetahuandalam bidang ilmu serta 

penerapan manajemen kompetensiguru. 

2) Dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya 

pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang berbeda yang 

lebih luas dan mendalam di bidang manajemen pendidikan Islam 

b).  Manfaat peraktis 

1) Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman serta mengetahui caraatau  

metodeyang diterapkan dalam manajemen kompetensi  guru. 

2) Bagi lembaga, dapat menjadikan acuan atau pedoman untuk 

memberikanmasukan – masukan terhadap metode yang di gunakan  
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3) Bagi jurusan,penelitian ini dapat menambah koleksi kajian 

tentangmetodedalam manajemen kompetensi guru. 

4) Bagi Akademik, dapat menambah wawasan informasi dan 

pengetahuantentang pengelolaan kompetnsi guru bagi 

mahasiswamanajemen pendidikan Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Masyarakat merupakan bentuk kebudayaan yang dibangun cita masyarakat 

islam melalui wujud kebudayaan sebagai alat analisisnya. Koentjaraningrat 

berpendapat bahwa kebudayaan itu ada tiga wujudnya, yaitu Pertama, wujud 

kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan 

sebaginya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta 

tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.Ketiga,wujud kebudayaan 

sebagai benda hasil karya manusia. (Koentjoroningrat ; 2009:150).  Secara ringkas 

wujud kebudayaan yaitu ide, aktivitas, dan artefak. 

Dalam Muhaimin(2010:184) memaparkan bahwa realitas madrasah tumbuh 

dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat islam itu sendiri, sehingga 

sebenarnya sudah jauh lebih dahulu menerapkan konsep pendidikan berbasis 
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masyarakat (community based education). Masyarakat, baik secara individu 

maupun organisasi, membangun madrasah untuk memenuhi kebutuhan 

pendidikan mereka. 

Kata “madrasah” adalah isim makan dari kata: darasa – yadrusu – darsan 

wa darusan wa darisatan, yang berarti: terhapus, hilang bekasnya, menghapus, 

menjadikan usang, melatih, mempelajari Al-Munjid dalam muhaimin (2010:183). 

Dalam Muhaimin (2010:186) ada empat masalah utama yang sedang 

dihadapi oleh madrasah pada umumnya, yaitu (1) masalah identitasdari madrasah, 

sehingga program pembangunannya sering kurang jelas dan terarah; (2) masalah 

jenis pendidikan yang dipilih sebagai alternatif dasar yang akan dikelola untuk 

menciptakan satu sistem pendidikan yang masih memiliki titik tekan keagamaan  

(IMTAQ), tetapi IPTEKS (Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) tetap diberi 

porsi yang seimbang sebagai basis mengantisipasi perkembangan masyarakat 

yang semakin global. (3) semakin langkahnya generasi muslim yang mampu 

menguasai ajaran islam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, apalagi sampai 

menguasai totalitas ilmu agama (akidah, syariah dan akhlak). (4) masalah sumber 

daya internal yang ada dan pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah sendiri 

di masa depan.  

 Manajemen pada saat ini sering digunakan masyarakat bukan halnya 

dikalangan bisnis saja, akan tetapi dewasa ini dikalangan pendidikan pun 

manajemen sering di terapkan guna  mempermudah jalannya lembaga pendidikan. 

Manajemenberasal dari kata “to manage” yang mempunyai arti mengendalikan atau 

mengatur.Adapun pengertianmanajemen menurut istilah adalah proses 
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mengkordinasikan aktifitas-aktifitas kerja sehingga dapat selesai secara efesien dan 

efektif dengan melalui orang lain (Robbin dan Coulter, 2007:8). 

 Pada dasarnya Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, aktualisasi, dan pengawasan kegiatan/ usaha secara sistematik dan 

efektif oleh para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. 

 Secara sederhana, Manajemen merupakan suatu proses tindakan atau seni 

perencanaan,mengatur,pengarahandan pengawasan yang dinamis yang 

menggerakan organisasi demi mencapai tujuan suatu organisasi yang ditekuninya.  

Menurut Hamalik (1991 : 20)  dalam Uus Ruswandi  (146) menyatakan 

bahwa menejemen yaitu kekuatan utama dalam organisasi yang mengatur dan 

pengorganisasian kegiatan–kegiatan sub-sistem serta menghubungkannya dengan 

lingkungan. Dari pendapat diatas dapat di tarik benang merah bahwa manajemen 

yaitu sebuah seni untuk mengatur dan mengarahkan supaya tercapai tujuan suatu 

organisasi. 

Seiring dengan pendapat diatas manajemen memimiliki peran penting 

terhadapa lembaga atau suatu organisasi untuk membantu dengan menggunakan 

perencanaan untuk  pencapaian tujuan .  

Dikutip  dalam jurnalpendidikan islam volume : XXXVIII, Nomor 

1,2013/1434 ada empat fungsi manajemen yang sering orang menyebutnya 

“POAC”, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Dua fungsi yang 

pertama dikategorikan sebagai kegiatan mental sedangkan dua berikutnya 

dikategorikan sebagai kegiatan fisik.Suatu manajemen bisa dikatakan berhasil jika 
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keempat fungsi di atas bisa dijalankan dengan baik. Kelemahan pada salah satu 

fungsi manajemen akan mempengaruhi manajemen secara keseluruhan dan 

mengakibatkan tidak tercapainya proses yang efektif dan efisien. 

 

 

 

1. Fungsi Perencanaan (Planing) 

Perencanaan (planing) merupakan pekerjaan mental untuk memilih 

sasaran, kebijaksanaan, prosedur, program yang diperlukan untuk mencapai apa 

yang diinginkan pada masa yang akan datang. 

2. Fungsi Pengorganisasian ( Organizing ) 

Organizing (pengorganisasian) menggambarkan hubungan antara 

manusia sebagai akibat organisasi serta menunjukan hubungan antar unit-unit 

atau departemen-departemen kerja. Pengorganisasian ini menuntut penetapan 

pembagian kerja,pembatasan tugas dan tanggung jawab serta wewenang.  

 

3. Fungsi Pengarahan Dan Implementasi (Actuating) 

 Actuating (pelaksanaan) merupakan implementasi dari perencanaan dan 

pengorganisasian sementara.Contohnya sepertimemotivasi agar semua pihak 

tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan 

produktifitas yang tinggi.  

4. Fungsi Pengawasan Dan Pengendalian (Controling) 
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 Controling (pengawasan) merupakan pengawasan secara menyeluruh 

terhadap keseluruhan proses dari  mulai perencanaan, pengorganisasian dan 

pelaksanaan. 

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan, maka kompetensi guru adalah 

kemampuan seorang tenaga pengajar atau tenaga pendidik dalam menjalankan 

tugasnya. Daeng Sudirwo (2002:76) menyatakan : ”Kompetensi artinya 

kewenangan, kecakapan ataupun kemampuan. Disini lebih tepat kalau kompetensi 

diartikan dengan kemampuan”. Echols & Shadily dalam Suwardi (2007:3), 

menyatakan bahwa: “kata kompetensi berasal dari Bahasa Inggris competency 

sebagai kata benda competence yang berarti kecakapan, kompetensi, dan 

kewenangan”. 

Kompetensi guru adalah suatu pernyataan tentang kriteria yang di 

persyaratkan, ditetapkan dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi seorang tenaga kependidikan sehingga 

layak disebut kompeten. 

Suharsimi (1993:249), mengemukakan bahwa : ”Konsep kompetensi tidak 

sekedar perbuatan yang tampak dan dapat dilihat, akan tetapi kompetensi juga 

berkaitan dengan potensi-potensi untuk melakukan tindakan. Misalnya, 

pengetahuan merupakan potensi yang mendukung tindakan. 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 (1979:222), dalam  Mulyasa 
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(2003:38) mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatutugas, 

keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru, adapun macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenagapendidik 

atau guru antara lain: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial 

yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut 

terintegrasi dalam kinerja guru. 

1) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik berkaitan langsung dengan penguasaan disiplin ilmu 

pendidikan dan ilmu lain yang berkaitan dengan tugasnya sebagai guru. Oleh 

karena itu seorang calon guru (pendidik) harus memiliki latar belakang 

pendidikan keguruan yang relevan dengan bidang keilmuannya. 

 

a. Menguasai karakteristik peserta didik 

b. Menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran  

c. Mengembangkan kurikulum dan rancangan pembelajaran 

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk 

kepentingan pembelajaran 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik 

g. Berkomunikasi secara efektif, empirik, dan santun dengan peserta 

didik 
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h. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses dan hasil belajar 

i. Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk kepentingan 

pembelajaran 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

2) Kompetensi Profesional 

 Kompetensi Profesional merupakan kemampuan dasar tenaga pendidik. Ia 

akan disebut profesional, jika ia mampu menguasai keahlian dan keterampilan 

teoritik dan praktik dalam proses pembelajaran. Kompetensi ini cenderung 

mengacu kepada kemampuan teoritik dan praktik lapangan. Secara rinci, 

kemampuan profesional dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang   

sesuai dan mendukung bidang keahlian/bidang studi yang diampu. 

b. Memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi (TIK) untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai bidang studi yang diampu. 

c. Menguasai filosofi, metodelogi, teknis dan fraktis penelitian dan 

pengembangan ilmu yang sesuai dan mendukung bidang keahliannya. 

d. Mengembangkan diri dan kinerja profesionalitasnya dengan melakukan 

tindakan reflektif dan penggunaan TIK. 

e. Meningkatkan kinerja dan komitmen dalam pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat. 
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3) Kompetensi Kepribadian 

Kemampuan ini meliputi kemampuan personalitas, jati diri sebagai sorang 

tenaga pendidik yang menjadi panutan bagi peserta didik. Kompetensi inilah 

selalu menggambarkan prinsif bahwa sanya guru adalah sosok yang patut 

digugu dan ditiru. Dengan kata lain, guru menjadi sumber dasar bagi peserta 

didik, apalagi untuk jenjang pendidikan dasar atau taman kanak-kanak karena 

anak berbuat dan berprilaku cenderung mengikuti apa yang dilihat dan di 

dengarnya. Masa-masa ini anak lebih bersifat meniru apa yang dilihat dan 

didengarnya. Itu pula sebabnya perkembangan awal sering disebut sebagai 

proses meniru atau imitasi. Secara khusus kemampuan ini dapat dijabarkan 

berupa: 

a. Berjiwa pendidik dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, 

sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. 

b. Tampil sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan menjadi teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat. 

c. Tampil sebagai pribadi yang mantap, dewasa, stabil dan berwibawa 

d. Menunjukan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga sebagai tenaga 

pendidik dan rasa percaya diri. 

4) Kompetensi Sosial 

 Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru berinteraksi dengan 

peserta didik dan orang yang ada disekitar dirinya. Modal interaksi berupa 
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komunikasi personal yang dapat diterima oleh peserta didik dan masyrakat yang 

ada disekitarnya. Dalam konteks ini hendaknya guru memiliki strategi dan 

pendekatan dalam melakukan komunikasi yang cenderung bersifat horizontal. 

Walaupun demikian, pendekatan komunikasi lebih mengarah pada proses 

pembentukan masyarakat belajar (learning community). Selanjutnya, 

kemampuan sosial ini dirinci sebagai berikut: 

a. Bersikap inklusif dan bertindak obyektif. 

b. Beradaptasi dengan lingkungan tempat bertugas dan dengan lingkungan 

masyarakat. 

c. Berkomuikasi secara efektif, empatik dan santun dengan komunikasi 

profesi sendiri maupun profesi lain, Secara lisan dan tulisan atau bentuk 

lain. 

d. Berkomunikasi secara empatik dan santun dengan masyarakat luas. 

Keempat kompetensi diatas adalah kompetensi mutlak yang harus dikuasai 

oleh semua guru. Keempatnya menjadi kompetensi standar dan menjadi 

standar mutu guru (pendidik) dalam bidang standar kompetensi. Guru yang 

memiliki kompetensi standar dianggap mampu mengembangkan proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan. ( janawi, 2012,47). 
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Skema Manajemen Kompetensi GuruDiMTs Al-Mukhtariyah Rajamandala 

Kabupaten Bandug Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Langkah-Langkah Penelitian 

Latar Alamiah MTs Al-

Mukhtariyah 

Rajamandala 

Struktur Organisasi Guru 
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Guru di MTs al-Mukhtariyah 
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Planing 

Organizing 

Acctuating 

Controling 

Faktor 

pendukung 

Faktor 

penghambat 

 

Kompetensi Guru di MTs Al-

Mukhtariyah Rajamandala 

Pedagogik 

Profesional 

Sosial 

Kepribadian  

OUT PUT/Hasil yang dicapai Dari Manajemen Kompetensi 

Guru 



18 

 

 

 Dalam langkah penelitian ini dijelaskan tahapan atau langkah yang 

dilakukan dalam proses penelitian ini yang meliputi :1) jenis data 2)sumber data 3) 

metoda dan teknik pengumpulaan data 4) langkah analisis data  dan 5) teknik 

pemeriksaan uji absah data, secara rinci kelima tersebut di uraikan sebagai berikut: 

1. Menentukan jenis data  

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yakni data deskriftif 

berupa data tertulis berbentuk gambar, dokumen. Baik lisan dari orang-orang 

atau prilaku yang dapat diamati yang berkaitan dengan manajemen kompetensi 

guru di MTs Al- Mukhtariyah Rajamandala Cipatat Kabupaten Bandung Barat. 

2. Menentukan Sumber Data 

a. Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian di lapangan, dalam penelitian ini penulis menentukan tempat 

penelitian di MTs Al- Mukhtariya Rajamandala Ciapatat Kabupaten 

Bandung Barat dengan alasan sebagai berikut : pertama MTs tersebut sudah 

lama berdiri sehingga banyak data yang akan diperoleh. Kedua adanya 

masalah yang akan diteliti terkait dengan manajemen kompetensi  guru yang 

dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pendidikan,serta pihak 

pengurus mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian. 

b. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan,selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
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Kata-kata dan tindakan orang yang dapat diamati atau diwawancarai 

yang dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman dalam penelitian ini 

merupakan sumber data utama, dengan menggunakan teknik sampling, 

yaitu dengan cara mewawancarai kepada pihak pimpinan madrasah sebagai 

key informan, kemudian di ikuti dengan snow ball process,yaitu sumber 

data berikutnya diperoleh dari key informan tersebut secara bergulir, dan 

baru dihentikan apabila terjadi pengulangan informasi. Selain itu, penelitian 

ini menggunakan data tambahan berupa dokumen,arsip,buku-buku 

referensi, dan sumber data lainnya yang dapat menunjang terhadap sumber 

data penelitian mengenai madrasah tsanawiyah rajamandala khususnya 

mengenai manajemen kompetensi guru. 

3. Menentukan Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Menentukan Metode 

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif,yakni metode yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan masalah yang sedang terjadi atau berlangsung 

secara rinci apa adanya. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu : 

1) Teknik Observasi Parsitipasi 

Observasi yang dilakukan yaitu observasi parsitipasi aktif yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi dan data-data tentang model 

pembelajaran di MTs Al- Mukhtariya Rajamandala. Peneliti melakukan 
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pengamatan dan terlibat ikut serta sebagai peserta pengamat selama 

beberapa bulan dilokasi. 

2) Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu 

menentukan key informan,dalam hal ini pimpinan 

Madrasah.Wawancara menggunakan model wawancara terbuka;untuk 

mengumpulkan data tentang masalah poko yang diteliti,khususnya 

untuk verifikasi data dan mengenai hal-hal terkait. 

3) Teknik dokumentasi atau teknik menyalin 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui data tertulis mengenai 

MTs Al-Mukhtariyah Rajamandala dan seting penelitian lain seperti 

data guru atau tenanaga pendidik,siswa serta dokumen sejarah 

berdirinya.Melalui proses penelusuran dokumen, buku-buku referensi, 

data yang ada dijadikan bahan data pokok dan data tambahan untuk 

melengkapi. 

 

 

 

4. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan yaitu analisis kualitatif.Adapun tahapan 

langkah analisis yang dilakukan yaitu : 

a. Unitasi: yaitu pemperosesan satuan. Dalam unitisasi ini, terdapat langkah-

langkah yang dilakukan yaitu: 
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1. Mereduksi data, maksudnya yaitu memilih dari berbagai sumber yang 

relevan dengan data yang diinginkan. 

2. Memberi kode, maksudnya memberi kartu indeks yang berisi satuan-

satuan, kode-kode dapat berupa penandaan sumber asal satuan 

seperticatatan lapangan, penandaan lokasi, dan penandaan cara 

pengumpulandata. 

3.  Kategori Data 

Yaitu proses pengelompokan data yang telah terkumpul dalam 

kategorisasi ini. Ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu diantaranya : 

a. Mereduksi data, maksudnya memilih data yang sudah dimasukan 

kedalamsatuan dengan cara membaca satuan yang sama. Jika tidak 

sama makaakan disusun kembali untuk membuat kategori baru. 

b. Membuat koding, maksudnya memberikan nama atau judul terhadap 

satuan yang mewakili entri pertama dari kategori. 

c. Menelaah kembali seluruh kategori 

d. Melengkapi data-data yang telah terkumpul untuk ditelaah dan 

dianalisis. 

4. Penafsiran Data 

Penafsiran dilakukan dengan cara memberi penafsiran-

penafsiran logis dan empiris berdasarkan data yang terkumpul selama 

penelitian.Tujuan yang akan dicapai dalam penafsiran data ialah 

deskripsi semata-semata dengan menggunakan teori “wujud 

kebudayaan “ sebagai alat sistematis analisis. Dengan tujuan penafsiran 
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deskrifsi semata – mata ini dimaksudkan data hanya dideskripsikan 

dengan sistematisasi wujud kebudayaan dan menafsirkan bagaimana 

sistem manajemen kompetensi guru. 

5. Teknik Pemeriksaan Uji Absah Data 

Uji absah data ialah mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data 

yang terkumpul, dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang diadakan atas kriteria sebagai berikut : 

a. Memperpanjang keikutsertaan, dimaksudkan supaya penulis tidak merasa 

asing di lokasi penelitian dan menghilangkan distrorsi data.  Hal ini 

dilakukan dengan menambah intensitas kunjungan penulis ke lokasi 

penelitian selama3 bulan dari tanggal 15april sampai dengan 15 juli 2014 

b. Ketekunan dalam melaksanankan pengamatan, dengan maksud 

memperdalam dan mengarahkan fokus perhatian. Hal ini dilakukan penulis 

dengan mengamati keunikan-keunikan yang terjadi pada proses interkasi 

mereka sehari-hari di lingkungan MTs Al – Mukhtariya Rajamandala 

Kabupaten Bandung Barat, lalu mencatat hasil pengamatan tersebut. 

c. Melaksanakan Triangulasi, yaitu sebagai perbandingan keabsahan data. 

Yang mana penulis membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi. Diantaranya yaitu penulis akan : 

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil data-data 

hasilwawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan oleh guru PKS didepan 

umumdengan apa yang dikatakan secara pribadi. 
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3. Membandingkan dengan data yang dikatakan orang-orang tentang 

situasipenelitian dengan apa yang dikatakan pihak sekolah khususnya 

dalam kompetensi guru. 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi satuan dokumen yang 

terkait.teman sejawat, hal ini dilakukan penulis dengan cara bertanya 

dan berdiskusi kepada teman mengenai baik atau tidaknya cara 

wawancara atau teknik yang lainnya dalam proses untuk memperoleh 

data yang dihasilkan. 

d. Kecukupan referensi, dimaksudkan supaya keterangan yang memperkuat 

hasil penelitian.Cara yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini yaitu 

membandingkan hasil wawancara kepada siswa dan masyarakat yang 

mempunyai pengetahuan tentang MTs Al-Mukhtariya Rajamandala 

Kabupaten Bandung Barat. 

e.  Analisis kasus negatif, megenai faktor pennghambat dalam pelaksanaan 

Manajemen Kompetensi Guru. 

f.Pengecekan anggota dilakukan dengan cara memeriksa data kepada sumber 

aslinya. 

g.Uraian rinci, dimaksudkan agar proses keteralihan informasi dapat 

memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Cara yang 

dilakukan adalah melaporkan hasil penelitian dengan menggambarkan 

konteks penelitian yang diselenggarakan di MTs Al-Mukhtariyah 

Rajamandala kabupaten Bandung Barat dalam uraian rinci dan disusun 

secermat mungkin pada bab III. 
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h.Auditing untuk kriteria ketergantungan, dilakukan dengan cara berkonsultasi 

dengan auditor (pembimbing) untuk menentukan apakah ini perlu 

diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan sesuai dengan lengkap atau tidaknya 

data yang dikumpulkan. 

i.Auditing untuk kriteria kepastian, dilakukan dengan cara memeriksa data atau 

mengadakan klarifikasi data yang terkumpul pada subjek penelitian guru 

serta siswa dan hasilnya diperiksakan data tersebut dibuktikan dengan surat 

persetujuan atau pernyataan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan data 

sebenarnya. 

 

 

 

 

F. Kajian Pustaka dan Hasil peneltian yang relevan 

1) Judul: “Model pengembangan profesionalitas guru melalui kegiatan   

pengembangan keprofesian berkelanjutan” : Tahun: 2013, karangngan 

Tsany Mahrunnisa, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Dari hasil penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negri Garut 

mempunyai latar belakang untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang 

baik oleh karena itu dimulai dari keprofesionalan guru yang secara 

konsisten menjadi salah satu faktor terpenting dai mutu pendidikan. Guru 

yang profesional mampu mempelajarkan murid secara efektif sesuai dengan 

kendala sumber daya dan lingkungan. Guru profesional dituntut memiliki 
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empat kompetensi, yaitu kompetensi kognitif, pedagogis, personalitas, dan 

sosial.  

Kinerja dan kompetensi guru memikul tanggung jawab utama dalam 

transpormasi orientas peserta didik dari ketidaktahuan menjadi tahu, dan 

ketergantungan menjadi mandiri, dari tidak terampil menjadi terampil, 

dengan metode-metode pembelajaran bukan lagi mempersiapkan peserta 

didik yang pasif, melainkan peserta didik berpengetahuan yang senantiasa 

mampu menyerap dan menyesuaikan diri dengan informasi baru dengan 

berfikir, bertanya, menggali, mencipta dan mengembangkan cara-cara 

tertentu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupannya 

2) Landasan Pendidikan,Penerbit Insan Mandiri,Terbitan ke Tiga :Januari 

2011, Uus Ruswandi, A Heris Hermawan dan Nurhamzah 

Sejalan dengan itu Ahmad D. Marimba (1989: 19), sebagaimana 

diikutip dalam buku landasan pendidikan karangan Uus Ruswandi Bahwa 

pendidikan adalah bingbingan/pimpinan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama. 

Uus Ruswandi mengungkapkan bahwa menejemen yaitu kekuatan 

utama dalam organisasi yang mengatur dan mengorganisasian kegiatan – 

kegiatan sub-sistem serta menghubungkannya dengan lingkungan.( 

Hamalik, 1991 : 20 ) 
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3) Judul buku Pengembangan Kepribadian Guru, Penerbit : Insan Mandiri, 

Tahun penerbit : Bandung, November 2010, Penulis Uus Ruswandi dan 

Badrudin 

Kopetensi yang harus dimiliki guru yaitu :1) Kopetensi Paedagogik, 

meliputi pengelolaan pembelajaran peserta didik dan melekukan evaluasi. 

2) Kopetensi Kepribadian. Seorang guru harus memiliki kepribadian 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan dapat menjadi teladan. Pemikiran sifat 

kepribadian yang dimaksud yaitu a) Berahlak mulia, b)arif dan bijaksana, c) 

mantap, d) berwibawa, e) stabil, f) dewasa, g) jujur, h) menjadi teladan bagi  

peserta didik dan masyarakat, i) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri 

dan j) mau dan siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 

Guru juga harus memiliki kopetensi profesional dan sosial. 

4) Jurnal Pendidikan Islam Volume : Nomor 1,2013/1434 

  Dalam jurnal ada empat fungsi manajemen yang sering orang 

menyebutnya “POAC”, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan 

Controlling. Dua fungsi yang pertama dikategorikan sebagai kegiatan 

mental sedangkan dua berikutnya dikategorikan sebagai kegiatan 

fisik.Suatu manajemen bisa dikatakan berhasil jika keempat fungsi di atas 

bisa dijalankan dengan baik. Kelemahan pada salah satu fungsi manajemen 

akan mempengaruhi manajemen secara keseluruhan dan mengakibatkan 

tidak tercapainya proses yang efektif dan efisien. 

5) Judul Buku : Kepribadian Guru, penerbit : Nuansa Cendikia, cetakan II, 

September 2012, Karangan Chaerul Rochman dan Heri Gunawan. 
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Kompetensi Kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi para siswa. Kompetensi 

Kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam 

membentuk kepribadian anak guna menyiapkan dan mengembangkan 

sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan,serta membangun 

negara dan bangsa pada umumnya. 
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