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ABSTRAK 

Siti Fatimah, 2019. Pembinaan Guru Pengabdian di PP. 
Al-Mawaddah CoperJetis Ponorogo. Skripsi. 
Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam egeri 
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Mukhibat, M.Ag 

Kata Kunci : Pembinaan Guru dan Kompetensi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian di Pesantren Putri Al-
Mawaddah Coper Jetis Ponorogo, mempunyai program 
pengabdian untuk siswa yang baru lulus untuk ikut mengajar 
di Pesantren Putri Al-Mawaddah, dan disitu dijumpai 
permasalahan guru pengabdian  sering terlambat masuk 
kelas, guru kurang menguasai materi, belum efektis 
pembuatan RPP atau yang di sebut I’dad dan sering 
meninggalkan kegiatan belejar mengajar. Hal ini mendorong 
pengasuh dan kepala sekolah untuk membuat kegiatan 
pembinaan guru untuk meningkatkan kompetensi dan 
kinerja guru.  Pembinaan guru berperan sebagai perbaikan 
pengajaran, memperluas pengalaman guru-guru, dan 
mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu 
meningkatkan kemampuan mengajar guru, dengan 
berjalannya kegiatan ini, masih saja ada guru pengabdian 
yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Mengungkapkan permasalahan yang ada, penelitin 
ini merumusakan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana 
pelaksanaan pembinaan guru di Pesantren Putri Al-
Mawaddah Coper Jetis Ponorogo?, 2) Bagaimana 
peningkatan kinerja guru melalui kegiatan pembinaan guru 
di Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo?, 3) 
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Apa saja faktor yang menjadi kendala pelaksanaan 
pembinaan guru di Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper 
Jetis Ponorogo? 

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan 
bahwa : 1) Pembinaan guru Madrasah Aliyah di Pesantren 
Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo melalui 2 aspek 
yaitu eksternal dan internal. internal melalui pembinaan 
spiritual. Sedangkan eksternal melalui pelatihan untuk 
mengembangkan kinerja guru, serta pelatihan atau program 
yang dilaksankan kepala sekolah atau pimpinan lembaga. 

Proses pelaksanaan pembinaan terhadap pendidik, 
dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dengan cara memberikan 
masukan, bimbingan, pengawasan, dan pendampingan 
sehingga para guru mampu melakukan proses pengajaran 
kepada peserta didik.2) Terjadi peningkatan kinerja guru, 
terbukti bahwa guru-guru pengabdian saat ini sangat tertib, 
datang tepat waktu, kegiatan belajar mengajar berjalan 
dengan lancar dan aman. 3) Faktor yang menjadi kendala 
pelaksanaan pembinaan guru di Madrasah Aliyah di 
Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo adalah 
waktu pembinaan yang begitu singkat, dari beberapa jumlah 
guru masih ada sebgian orang yang belum bisa menguasai 
dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu bagi guru 
yang belum mampu akan mengikuti supervisi yang akan 
dilakukan seminggu sekali setiap malam jumat malam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberadaan pendidikan merupakan bagian yang 

sangat penting dalam proses pembangunan bangsa dan 

negara, karena aktifitas pendidikan bersentuhan 

langsung seluruhnya. Persoalan ini tentunya tidak 

mungkin dilakukan dan dikembangkan begitu saja tanpa 

upaya penataan, pembinaan dan pengembangan 

terhadap berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan 

dalam dunia pendidikan dewasa ini. Sejalan dengan itu 

maka pengembangan pendidikan senantiasa menjadi 

1 
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bagian terpenting dan integral dalam proses 

pembangunan bangsa dan negara.
2
 

Adapun fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas 2003 Bab II 

pasal 3, yang berbunyi “pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
3
 

                                                             
2
 Mahrur. Abdul Rohman, Study Tentang Kebutuhan Guru 

(Himmah Jurnal Ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan, STAIN  

Palangkaraya, 2003), 1.  
3
 Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 247. 
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Mewujudkan manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana 

tujuan pendidikan nasional tersebut, maka fokus utama 

pendidikan lebih tepat diarahkan pada pendidikan 

agama yang dalam hal ini adalah pendidikan islam. 

Adapun tujuan pendidikan islam adalah memberikan 

bekal pengetahuan dan keterampilan untuk keperluan 

hidup didunia, juga diikuti dengan pemberian bekal 

berupa nilai-nilai akhlak, membina hati dan rohaninya 

sehingga menjadi hamba Allah SWT yang baik serta 

berbahagia didunia dan diakhirat. Dan ikut serta 

berupaya melahirkan generasi penerus (output) yang 

memiliki kepribadian utuh (integrated personality) 

sehingga dapat memakmurkan dan memuliakan 

kehidupan material dan spiritual, keluarga dan 

masyarakat berdasarkan nilai-nilai islam. Dan memiliki 
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keunggulan bersaing (competitive advantage) untuk 

menjadi subyek dalam peraturan global.
4
 

Semua komponen dalam proses belajar 

mengajar tidak akan dapat berjalan optimal tanpa 

didukung oleh keberadaan guru yang secara 

berkelanjutan berupaya mewujudkan gagasan ide, dan 

pemikiran dalam bentuk prilaku dan sikap yang 

terunggul dalam tugasnya sebagai pendidik. Guru 

merupakan unsur manusiawi yang sangat menentukan 

keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, tidak 

berlebihan kiranya bilamana dihipotesiskan  

bahwa peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah 

tidak mungkin ada tanpa peningkata profesionalisme 

gurunya.
5
 

                                                             
4
 Basuki. Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam 

(Ponorogo:STAIN PRESS, 2007), 18.  
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Menyadari pentingnya mempersiapkan 

masyarakat indonesia, maka perlu adanya sebuah 

evaluasi dalam setiap proses pendidikan. Evaluasi disini 

merupakan upaya untuk membuat keputusan tentang 

tingkat hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.
6
 Evaluasi terwujud dengan adanya 

prestasi yang diperoleh siswa setelah menjalankan 

proses belajar mengajar. Prestasi adalah penilaian 

pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan murid 

yang berkenan dengan penguasaan bahan pelajaran 

yang disajikan kepada mereka serta nilai-nilai yang 

terdapat dalam kurikulum.
7
 

Peningkatan mutu pendidikan guru khususnya 

disekolah merupakan pemikiran yang serius dalam 

                                                                                                                           
5
 Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah 

Dasar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006),  4.  
6
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: 

Bumi Arkasa, 1995), 180.  
7
 Syamsul Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi 

Guru (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 20-22.  
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rangka meningkatkan sumber daya manusia. Sekolah 

adalah satuan pendidikan formal yang pertama yang 

bertanggung jawab untuk mengembangkan sikap dan 

kemampuan serta diamandenkan oleh UUD 1945 untuk 

itu kompetensi guru perlu dikembangkan secara 

terpogram, selanjutnya melalui sistem pembinaan yang 

dapat menigkatkan kualitas profesional guru. 

Pembinaan merupakan wadah untuk 

merealisasikan tujuan pendidikan tersebut adalah 

dengan adanya sebuah lembaga yang bersifat komplek 

dan unik. Bersifat komplek karena sekolah sebagai 

organisasi didalamnya, tedapat dimensi yang satu 

dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling 

menentukan. Sedangkan bersifat unik menunjukkan 

ciri-ciri yang menempatkan sekolah memiliki 
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karakteristik tersendiri dimana terjadi proses belajar 

mengajar.
8
 

Kinerja guru pada pembelajaran disekolah 

merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. 

Keberhasilan peserta didik memang ditinjau dari segi 

kualitas guru dan kinerjanya. Apalagi mengenai 

masalah tata cara penyampaian pelajaran, maka guru 

dituntut untuk profesional dalam mengembangkan 

pendidikan, tidak hanya itu saja keberhasilan dari 

kinerja guru itu di gemgam oleh kepala sekolah. Maka 

dari itu kepala sekolah harus benar-benar bisa 

menjalankan tugasnya dengan baik.  Sedangkan dari 

pengamatan saya di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

Coper Jetis Ponorogo masih ada sebagian guru muda 

yang belum memaksimalkan kinerjanya secara optimal 

                                                             
8
 Josumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik 

Dan Permasalahannya (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), 7. 
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seperti halnya datang terlambat, guru yang kurang 

menguasai materi, dan guru banyak yang meninggalkan 

kelas.  

Dari permasalahan tersebut, disini juga tugas 

seorang guru disekolah banyak sekali, ia harus 

membuat perencanaan pelajaran yang sistematis dan 

terinci untuk setiap pelajaran yang diberikan. Dalam 

kajian yang berkenaan dengan profesi guru, kinerja 

guru sebagai perangkat prilaku nyata yang ditunjukkan 

oleh seorang guru pada waktu memberikan pelajaran 

kepada siswanya. Kinerja guru dapat dilihat saat dia 

melaksanakan interaksi belajar mengajar dikelas 

termasuk persiapannya dalam mengajar. Sedangkan 

penilaian adalah kegiatan pengukuran sebagai usaha 

menetapkan keputusan tentang sukses atau gagal dalam 

melaksanakan pekerjaan oleh seorang pekerja.  
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Berawal dari ungkapan diatas penulis 

berpendapat bahwa, proses suatu pendidikan tidak akan 

lepas dari faktor yang dapat memperbaharuinya yaitu 

tenaga pendidikan (guru). Guru merupakan perencana, 

pelaksana sekaligus sebagai evaluator pembelajaran di 

kelas, maka peserta didik merupakan subjek yang 

terlibat langsung dalam proses untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Mengingat pentingnya kedudukan guru 

demi terlaksanakannya program pendidikan maka 

sebuah lembaga harus melakukan pembinaan-

pembinaan demi terwujudnya guru yang berkompetensi. 

Lembaga pendidikan Pondok Pesnteren Putri 

Al-Mawaddah terdiri dari beberapa lembaga formal 

mulai dari Play Group, TK, Sekolah Dasar Islam 

Terpadu (SDIT), Madrasah Tsanawiyah (MTs), 

Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menegah Kejuruan 

(SMK). Namun karena keterbatasan penulis dalam 
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melakukan penelitian maka penulis hanya mengambil 

salah satu lembaga formal saja yaitu Madrasah Aliyah 

di Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo.
9
 

Dalam menjalankan sistem mengalami 

perkembangan seyogyanya diiringi dengan 

perkembngan SDM pesantren yang termasuk 

didalamnya adalah peningkatan mutu pembealjaran 

yang didukung oleh guru yang benar-benar kompetensi 

profesionalnya mapan. Oleh karena itu harus dilakukan 

pembinaan demi terciptanya sosok guru yang benar-

benar respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Sebagaimana yang berda di dalam 

Pesantren Putri Al-Mawaddah , juga dilakukan 

pembinaan guru muda disetiap jumat malam untuk 

                                                             
9
  Warddah Pesantren Putri Al-Mawaddah, edisi 2018/2019. 
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mengetahui proses belajar mengajar dan pembinaan-

pembinaan lainya yang besifat kondisional. 

Dari uraian diatas peneliti tergugah 

mengembangkan dalam sebuah penelitian tentang 

bagaimanakah pembinaan guru di Pesantren Putri Al-

Mawaddah dalam meningkatkan kompetensi guru muda 

sehingga tercapailah tujuan dari lembaga tersebut. 

Dengan judul “ Pembinaan Guru Pengabdian di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo”. 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya masalah, cakupan 

pembahasan, juga karena terbatasnya waktu dan dana, 

maka penelitian memfokuskan pada pembinaan guru 

muda yakni adanya alumni yang baru lulus dan dipilih 

menjadi tenaga pendidik di lembaga pendidikan di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan guru di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo? 

2. Bagaimana peningkatan kinerja guru melalui 

kegiatan pembinaan guru di Pesantren Putri Al-

Mawaddah Coper Jetis Ponorogo? 

3. Apa saja faktor yang menjadi kendala pelaksanaan 

pembinaan guru di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

Coper Jetis Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pembinaan guru 

muda di Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui peningkatan kinerja guru muda di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo. 
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3. Untuk menjelaskan apa saja faktor yang menjadi 

kendala kendala pembinaan guru di Pesantren Putri 

Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini di harapakan dapat 

memberikan manfaat dan menambah khazanah 

keilmuan yang berkaitan dengan uapaya pemimpin 

pondok dalam lembaga pendidikan Islam untuk 

meningkatkan kompetensi guru-gurunya. 

2. Manfaat Praktis 

a) Sekolah  
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Hasil penelitian ini, di harapkan dapat di 

jadikan sebagai salah satu acuan untuk 

mengembangkan kompetensi guru di Pesantren 

Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo. 

b) Guru  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat 

memberikan wacana kepada guru-guru muda di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah untuk lebih 

meningkatkan proses belajar mengajar dan dapat 

melaksanakan tugas profesinya secara 

profesional dengan memperhatiakan etika yang 

ada, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai.  

c) Siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan motivasi bagi para siswa dalam proses 
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kegiatan belajar mengajar. Dengan begitu 

kegiatan belajar mengajar menjadi lebih 

menyenngkan bagi para siswa jika guru memiliki 

kompetensi profesi yang baik. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 

urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah 

kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan 

memaparkan mengenai sistematiaka pembahasan 

sebagai berikut: 

Bab Pertama, Pendahuluan. Yang merupakan 

ilustrasi skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini berisi 

tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan juga sistematika pembahasan. 
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Bab Kedua, landasan teori, yaitu berfungsi 

untuk mengetengahkan kerangka acuan teori yang 

dipergunakan sebagai landasan melakukan penelitian.  

Bab Ketiga, metode peneltian, dalam bab ini 

berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab Keempat, merupakan deskripsi data. Dalam 

bab ini membahas tentang deskripsi data umum dan 

deskripsi data khusus lokasi penelitian.  

Bab Kelima, ini berisi analisis, yaitu untuk 

menganalisis data dalam mengembangkan kompetensi 

guru, permasalahan yang dihadapi dan cara 
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penyelesaiannya serta langkah-langkah yang dilakukan 

dalam mengembangkan kompetensi guru. 

Bab Keenam, penutup. Bab ini membuat 

kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 

A. Landasan Teritik 

1. Pembinaan Guru 

a. Definisi Guru 

Dalam literatur kependidikan Islam, 

seorang guru disebut sebagai ustadzz, 

mua’allimin, murabby, mursyid, mudarris dan 

mu’addib.
10

 Muhaimin lebih jauh menjelaskan 

kata ustadz mengandung makna bahwa seorang 

guru dituntut untuk berkomitmen terhadap 

profesionalisme dalam mengemban tugasnya. 

Kata Mu’allim mengandung makna bahwa 

seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan 

hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, 

                                                             
10

 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: PSAPM, 2004)209. 

18 
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serta menjelaskan dimensi teoritis dan 

praktisnya, dan berusha membangkitkan siswa 

untuk mengamalkannya. 

Sedangkan murabby mengandung arti 

tugas guru adalah mendidik dan menyiapakan 

peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus 

mengatur dan memelihara untuk tidak 

menimbulkan malapetaka bagi sekitarnya. 

Mursyid berusaha menularkan penghayatan 

akhlak atau kepribadiannya kepada peserta didik. 

Mudarris merupakan seseorang yang berusaha 

mencerdaskan peserta didiknya menghilangkan 

ketidaktahuan serta melatih keterampilannya 

mereka sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Mu’addib berarti guru yang beradab sekaligus 
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memiliki peran dan fungsi untuk membangun 

peradaban yang berkualitas di masa depan.
11

 

 Semua definisi tentang guru tersebut 

diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

menjelaskan bahwa guru adalah sebuah profesi 

yang membutuhkan keahlian-keahlian guru 

tersebut diperoleh melalui jalur tertentu seperti 

sekolah atau perguruan tinggi. 

Guru merupakan faktor yang dominan 

dan paling penting dalam pendidikan formal 

pada umumnya karena bagi siswa, guru sering 

dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh 

indentifikasi diri. Di sekolah, guru merupkan 

unsur yang sangat mempengaruhi tercapainya 

tujuan pendidikan selain unsur murid dan 

                                                             
11

 Ibid., 211. 
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fasilitas lainnya. Keberhasilan penyelenggaraan 

pendidikan sangat ditentukan oleh kesiapan guru 

dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui 

kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, 

posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu 

hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan profesional guru dan mutu 

kinerjanya.
12

 

Proses belajar dan hasil belajar para siswa 

bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur 

akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh 

kompetensi guru yang mengajar dan 

membimbing mereka. Guru yang kompeten akan 

lebih mampu menciptakan lingkungan belajar 

yang efektif, menyenagkan dan akan lebih 

                                                             
12

 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 3. 
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mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar 

para siswa berada pada tingkat optimal. Para 

guru yang telah memiliki kompetensi penuh 

sudah tentu perlu dibina terus agar 

kompetensinya tetap terjaga. Kalau terjadi 

perkembangan baru yang memberikan terhadap 

sekolah, maka sebelumnya sudah dapat 

direncanakan jenis kompetensi apa yang kelak 

akan diberikan agar guru tersebut memiliki 

kompetensi yang serasi. Bagi guru yang ternyata 

sejak semula memiliki kompetensi dibawah 

standar, administrator menyusun perencanaan 

yang relevan agar guru tersebut memiliki 

kompetensi yang sama atau seimbang dengan 

kompetensi guru yang lainnya. 
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b. Kompetensi Guru 

Kompetensi guru (teacher competency) 

merupakan the ability of a teacher 

toresponsibibly perform has or her duties 

appropriately. Kompetensi guru merupakan 

kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

kewajiban secara tanggung jawab dan layak. Jadi 

kompetensi guru merupakan seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.
13

 

Kompetensi guru diperlukan dalam 

rangka mengembangkan dan mendemonstrasikan 

prilaku pendidikan, bukan sekedar mempelajari 

                                                             
13

 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) 30. 
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keterampilan-keterampilan mengajar tertentu, 

tetapi merupakan penggabungan dan aplikasi 

suatu keterampilan dan pengetahuan yang saling 

bertautan dalam prilaku nyata.
14

 

Pada hakikatnya istilah kompetensi 

bukan sesuatu yang baru. Pada tahun 70-an, 

terkenal wacana akademik tentang apa yang 

disebut sebagai Pendidikan dan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi atau Competency Based 

Training and Education (CBTE).
15

 Tentang 

kompetensi guru ini pernah ditulis oleh Ellis 

(1984) yang disitir oleh Pearson tahun 1980, 

mengemukakan pada dasarnya kompetensi guru 

                                                             
14

 Ibid., 31. 
15

 Ibid., 89. 
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bahwa pada garis besarnya terdiri dari tiga hal 

yaitu :
16

 

1) Standar atau kriteria yang harus dimiliki 

seorang guru, sehingga ia dapat mengajar 

dengan memuaskan. 

2) Keterampilan yang diperlukan oleh seorang 

guru. 

3) Syarat seseorang guru yang telah memiliki 

keterampilan itu. 

Selain tiga hal tersebut mengingat tugas 

dan tanggung jawab guru yang begitu 

kompleksnya, maka profesi ini memerlukan 

persyaratan khusus antara lain sebagai berikut :
17

 

                                                             
16

 Djohar, Menjadi Guru Profesional (Yogyakarta: CV. 

Grafika Indah), 17. 
17

 Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya) , 15. 
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1) Menuntut adanya keterampilan yang 

berdasarkan konsep dan ilmu pengetahuan 

yang mendalam. 

2) Menekankan pada suatu keahlian dalam 

bidang tertentu sesuai dengan bidang 

profesinya. 

3) Menuntut adanya tingkat pendidikan 

keguruan yang memadai. 

4) Adanya kepekaan terhadap dampak 

kemasyarakatan dari pekerjaan yang 

dilaksanakannya. 

5) Memungkinkan perkembangan sejalan 

dengan dinamika kehidupan. 

Selain persyaratan tersebut, sebetulnya 

masih ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

setiap pekerjaan yang tergolong ke dalam suatu 

profesi antara lain : 
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1) Memiliki kode etik, sebagai acuan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. 

2) Memiliki klien atau objek layanan yang 

tetap, seperti dokter dengan pasien, guru 

dengan muridnya. 

3) Diakui oleh masyarakat karena memang 

diperlukan jasanya di masyarakat. 

Atas dasar itulah jelaslah bahwa jabatan 

profesional harus ditempuh melalui jenjang 

pendidikan yang khusus mempersiapkan jabatan 

tersebut. Demikian pula dengan profesi guru, 

harus ditempuh melalui jenjang pendidikan yang 

khusus, seperti Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

(PGSD), IKIP dan Fakultas Keguruan lainnya.
18

 

                                                             
18

 Ibid., 16.  
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Dalam hubungannya dengan profesi guru, 

paling tidak ada tiga karakter yang harus 

dikuasai untuk menjadi guru yang profesional, 

dalam hal ini guru profesional merupakan orang 

yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta 

memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya.
19

 

Dan tiga hal tersebut adalah sebagai berikut:
20

 

1) Harus menguasai bidang keilmuan, 

pengetahuan dan keterampilan yang akan 

diajarkan kepada murid. 

Sebagai guru yang profesional, ilmu 

pengetahuan dan keterampilannya itu harus terus 

ditambah dan dikembangkan dengan melakukan 

kegiatan penelitian, baik penelitian kepustakaan 

                                                             
19

 Basuki dan M. Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan 

Islam (Ponorogo: STAIN Press, 2007), 111.  
20

 Ibid., 112-113. 



29 

 

 
 

maupun penelitian lapangan. Kemampuan ini 

semakin penting dimiliki dan dilakukan 

mengingat perkembangan ilmu pengetahuan 

sudah demikian pesat. Dengan cara demikian 

ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru 

kepada siswanya akan tetap up to date, aktual, 

dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

2) Harus memiliki kemampuan menyampaikan 

pengetahuan yang dimilikinya secara efektif 

dan efesien. 

Untuk itu sebagai guru profesional harus 

mempelajari ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, 

terutama yang berkaitan dengan didaktif dan 

metodik serta metodologi pembelajaran yang 

didukung oleh pengetahuan dibidang psikologi 

pendidikan. Harus memiliki kepribadian dan 



30 

 

 
 

budi pekerti yang mulia yang dapat mendorong 

para siswa untuk mengamalkan ilmu yang 

diajarkannya dan agar guru dapat dijadikan 

sebagai suri tauladan atau panutan dalam setiap 

perilakunya. 

c. Jenis-jenis Kompetensi Guru 

Menurut Undang-undang Republik 

Indonesia Nomer 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen pasal 10 ayat (1), kompetensi guru 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi.
21

 

1) Kompetensi Pedagogik 

                                                             
21

 Mulyasa, standar kompetensi dan sertifikasi guru, 23.  
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Dalam Standar Nasional Pendidikan, 

penjelasan pasal 28 ayat (3) dikemukakan 

bahwa kompetensi pedagogik kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar dan pengembangan 

peserta didik, antara lain yaitu :
22

 

a) Pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan 

b) Pemahaman terhadap peserta didik 

c) Pengembangan kurikulum/ silabus 

d) Perencanaan pembelajaran 

e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik 

dan dialogis 

f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

                                                             
22

 Ibid., 24. 
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g) Evaluasi Hasil Belajar (EHB) 

h) Pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan serbagai potensi yang 

dimilikinya. 

2) Kompetensi Kepribadian 

Dalam Standar Pendidikan, 

penjelasan pasal 28 ayat (3), dikemukakan 

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 

kepribadian guru merupakan kemampuan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa,arif, 

dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 

didik, dan berakhlak mulia.
23

 

Pribadi guru memiliki adil yang 

sangat besar terhadap keberhasilan 

pendidikan, khususnya dalam kegiatan 

                                                             
23

 Ibid,. 24.  
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pembelajaran. Pribadi guru juga sangat 

berperan dalam membentuk pribadi peserta 

didik. Ini dapat dimaklumi karena manusia 

merupakan mahluk yang mencontoh, 

termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam 

membentuk pribadinya. Semuanya itu 

menunjukkan bahwa kompetensi personal 

atau kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh 

peserta didik dalam proses pembentukan 

pribadinya. 

3) Kompetensi Profesional 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, 

penjelsan Pasal 28 ayat (3) dikemukakan 

bahwa kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang 
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memungkinkan membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan.
24

 

4) Kompetensi Sosial 

Dalam Standar Nasioanl Pendidikan, 

penjelasan Pasal 28 ayat (3) dikemukakan 

bahwa kompetensi soaial adalah kemampuan 

guru sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan,orang tua/ wali, peserta 

didik dan masyarakat sekitar. 

                                                             
24

 Ibid,.25.  
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Kemampuan sosial merupakan kemampuan 

guru sebagai kompetenssi untuk:
25

 

a) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan 

isyarat 

b) Menggunakan teknologi komunikasi dan 

informasi secara fungsional 

c) Bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, semua pendidik, tenga 

kependidikan, orang tua wali/ wali 

peserta didik. 

d) Bergaul secara santun dengan masyarakat 

sekitar 

Kompetensi guru penting dalam 

rangka pembinaan guru jika telah ditentukan 

jenis kompetensi guru yang diperlukan, maka 

                                                             
25

 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan. 

56. 
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atas dasar ukuran itu akan dapat diobservasi 

dan ditentukan guru yang masih kurang 

memadai kompetensinya. Informasi tentang 

hal ini sangat diperlukan oleh para 

administrator dalam usaha pembinaan dan 

pengembangan terhadap para guru yang telah 

memiliki kompetensi penuh sudah tentu 

dibina terus agar kompetensinya semakin 

baik. Kalau terjadi perkembangan baru yang 

memberikan tuntutan baru terhadap 

sekolah,maka sebelumnya sudah dapat 

direncanakan jenis kompetensi apa yang 

kelak akan diberikan agar guru tersebut 

memiliki kompetensi yang serasi. Bagi guru 

yang ternyata sejak semula memiliki 

kompetensi di bawah standar, administrator 

menyusun perencanaan yang relevan agar 
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guru tersebut memiliki kompetensi yang 

sama atau seimbang dengan kompetensi guru 

yang lainnya. 

d. Makna Pembinaan Guru 

Pembinaan merupakan salah satu fungsi 

manajemen yang perlu dilaksanakan terus 

menerus dalam rangka membina ketenagan suatu 

lembaga. Yang mana pembinaan merupakan 

upaya investasi sumberdaya manusia dalam suatu 

lembaga. Menurtut Neo, pembinaan guru 

merupakan upaya yang direncanakan untuk 

meningkatkan penguasaan kompetensi guru yaitu 

penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
26
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 Luk-luk Nur Mufida, Supervisi Pendidikan (Yogyakarta: 

Teras, 2009), 6. 
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Pembinaan guru diarahkan untuk 

meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam 

rangka pelaksanaan proses pendidikan dan 

pembelajaran dikelas dan diluar kelas. Upaya 

peningkatan kompetensi dan profesionalisasi 

tentu harus sejalan dengan upaya untuk 

memberikan penghargaan, peningkatan, 

kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru.
27

 

Pembinaan diartiakan sebagai usaha, 

tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara 

berdaya guna dan berhasil guna untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik.
28

 Istilah 

pembinaan merujuk pada suatu kegiatan 

mempertahankan dan menyempurnakan yang 

                                                             
27

 Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 19. 
28

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 37.  
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telah ada.
29

 Dalam kamus istilah pendidikan 

umum, pembinaan adalah suatu proses 

penelitian, bimbingan, perbaikan serta 

peningkatan dalam suatu aktifitas.
30

 

Maka pembinaan dapat diartikan sebagai 

rancangan usaha, tindakan yang dilakukan secara 

berdaya guna dan berhasil guna untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan 

harapan dan tujuan. 

e. Pembinaan dan Supervisi 

Supervisi adalah segala bantuan dari para 

pemimpin sekolah, yang tertuju kepada 

perkembangan kepemimpinan guru-guru dan 

                                                             
29

 Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Pembinaan dan 

Pengembangan Kurikulum: Sebagai Substansi Problem Administrasi 

Pendidikan (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 43. 
30

 Kartini Kartono, Kepribadian Siapa Saja (Jakarta: Rajawali, 

1985), 13. 



40 

 

 
 

personel sekolah lainnya di dalam mencapai 

tujun-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, 

bimbingan dan kesempatan bagi pertumbuhan-

pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, 

seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan 

pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, 

pemilihan alat-alat pengajaran dan metode-

metode mengajar yang lebih baik. 

Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai 

pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih 

tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi 

pekerjaan guru. Piet A Sahertian menegaskan 

bahwa supervisi adalah usaha memberi layanan 
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kepada guru-guru baik secara kelompok dalam 

memperbaiki pengajaran.
31

 

Pembinaan juga bisa dikatakan supervisi 

yaitu suatu aktivitas pembinaan yang 

direncanakan untuk membantu para guru dan 

pengawai sekolah lainnya dalam menahlukan 

pekerjaan mereka secara efektif. 

Adapun fungsi supervisi pendidikan ini 

ada bermacam-macam tanggapan tentang fungsi 

supervisi sesuai dengan devinisi yang lebih di 

kemukakan, namun ada suatu general agreement 

bahwa peranan utama dari supervisi adalah 

ditujukan kepada “perbaikan pengajaran”. 

Franeseth Jane, dalam Piet A. Sahertian, 

                                                             
31

  Piet A. Sahertian, Konsep dasar & Teknik Supervisi 

Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000 ), 19. 
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berkeyakinan bahwa supervisi akan dapat 

memberi bantuan terhadap program pendidikan 

melalui bermacam-macam cara sehingga kualitas 

kehidupan akan diperbaiki oleh karenanya. 

Sebagaimana Franseth Jane, demikian juga Ayer, 

Frend E. Menganggap fungsi supervisi untuk 

memelihara program pengajaran yang ada 

sebaik-baiknya sehingga ada perbaikan.
32

  

Fungsi dan peran supervisi menurut 

Swearingen sebagai berikut:  

1) Mengkoordinir semua usaha sekolah. 

2) Memperlengkapi tugas kepala 

sekolah. 

3) Memperluas pengalaman guru-guru. 

                                                             
32

 Binti Maunah, Supervisi Pendidikan Islam (Yogyakarta: 
Teras, 2009), 28.  
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4) Menstimulir usaha-usaha yang 

kreatif. 

5) Memberikan fasilitas dan penilaian 

yang terus menerus. 

6) Menganalisa situasi belajar mengajar. 

7) Memberikan pengetahuan dan skill 

kepada setiap anggota staf. 

8) Memberi wawasan yang lebih luas 

dan intergrasi dalam merumuskan 

tujuan pendidikan dan meningkatkan 

kemampuan mengajar guru-guru. 

Tidak hanya sebagai fungsi saja tetapi 

supervisi mempunyai peran yang sangat penting 

dalam pendidikan, adapun peran supervisi ialah 

sebagai berikut : 
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a) Membina guru untuk lebih memahami 

tujuan pendidikan yang sebenarnya 

dan peranan sekolah dalam mencapai 

tujuan.
33

 

b) Membantu guru dalam meningkatkan 

program belajar mengajar. 

c) Membantu guru dalam menghadapi 

kesulitan dalam mengajarkan tiap 

mata pelajaran. 

d) Membantu guru dalam 

menterjemahkan kurikulum dari pusat 

kedalam bahasa belajar-mengajar.
34

 

1. Tujuan Dan Sasaran Supervisi 

                                                             
33

  Euis Karwati, Donni Juni Priansa, Kinerja dan 

Profesionalisme Kepala Sekolah Membangun Sekolah Yang Bermutu 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 206. 
34

 Ibid,. 130-131.  
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Tujuan supervisi berkaitan erat 

dengan tujuan pendidikan di sekolah sebab 

supervisi pada dasarnya dilaksanakan dalam 

rangka membantu pihak sekolah (guru-guru) 

agar dapat melaksanakan tugasnya secara 

lebih baik sehingga tujuan (pembelajaran) 

yang diharapkan bisa dicapai secara optimal, 

hal ini tidak berarti bahwa tujuan supervisi 

identik dengan tujuan pendidikan sekolah. 

Untuk dapat mencapai tujuan dan 

sasaran supervisi, maka supervisi harus 

menaruh perhatian yang sungguh-sungguh 

terhadap pelaksanaan tugas guru-guru, 

termasuk berbagai permasalahan yang 

dihadapi guru di dalam menunaikan tugasya 

tersebut. Secara makro tugas guru 

berhubungan dengan pengembangan sumber 



46 

 

 
 

daya manusia yang pada akhirnya akan 

paling menentukan kelestarian dan kejayaan 

bangsa. Sedangkan secara mikro tugas guru 

dimaksud adalah pembelajaran siswa yakni 

menyiapkan satu situasi dan kondisi yang 

memungkinkan siswa belajar sesuai dengan 

bakat minat dan potensi dirinya.
35

 

2. Jenis Supervisi 

a) Supervisi Umum dan Supervisi Pengajaran 

Supervisi umum di sini adalah 

supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-

kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan usaha-usaha 

perbaikan pengajaran. Supervise pengajaran 

ialah kegiatan kepengawasan yang ditujukan 

                                                             
35

 Suparlan, Guru Sebagai Profesi, 122. 
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untuk memperbaki kondisi baik personal 

maupun material yang memungkinkan 

terciptanya situasi belajar mengajar yang 

lebih baik demi tercapainya tujuan 

pendidikan. 

b) Supervisi Klinis 

Supervisi klinis termasuk bagian dari 

supervise pengajaran. Dikatakan supervisi 

klinis karena prosedur pelaksanaannya lebih 

ditekankan kepada mencari sebab-sebabat 

atau kelemahan yang terjadi didalam proses 

belajar mengajar kemudian secara langsung 

pula diusahakan cara memperbaiki 

kelemahan dan kekurangan tersebut. 

c) Pengawas Melekat dan Pengawasan 

Fungsional 
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Pengawasan melekat diturunkan dari 

bahasa asing built in controle yang berarti 

suatu pengawasan yang memang sudah dengan 

sendirinya (melekat) menjadi tugas dan 

tanggung jawab suatu pimpinan, dari pimpinan 

tingkat atas sampai pimpinan tingkat paling 

bawah dari semua organisasi atau lembaga. 

Sedangkan pengawasan fungsional 

adalah kegiatan-kegiatan pengawasan yang 

dilakukan oleh orang-orang yang fungsi 

jabatannya sebagai pengawas. Khusus 

mengenai kepala sekolah mempunyai dua 

fungsi pengawasan sekaligus yaitu pengawas 

melekat dan pengawasan fungsional karena 

kepala sekolah sebagai pengawas atau 

supervisor yang membantu tugas atau atau 
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pengawas khususnya dalam bidang 

supervisisi.
36

 

f. Tujuan Pembinaan Guru 

Dalam rumusan yang lebih rinci, 

Djajadisastra mengemukakan tujuan pembinaan 

guru to supervise sebagai beriku: 

1) Memperbaiki tujuan khusus mengajar guru 

dan belajar siswa. 

2) Memperbaiki materi (bahan) dan kegiatan 

belajar mengajar. 

3) Memperbaiki metode, yaitu cara 

mengorganisasi kegiatan belajar mengajar. 

4) Memperbaiki penilaian atas media. 

5) Memperbaiki penilaian proses belajar 

mengajar dan hasilnya. 

                                                             
36
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6) Memperbaiki pembimbingan siswa atas 

kesulitan belajarnya. 

7) Memperbaiki sikap guru dan tugasnya  

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, 

kemudian dapat diidentifikasikan fungsi-

fungsi pembinaan guru. Fungsi-fungsi 

pembinaan guru meliputi : memelihara 

program pengajaran sebaik-baiknya, menilai 

dan memperbaiki faktor-faktor yang 

mempengaruhi hal belajar, dan menperbaiki 

situasi belajar anak-anak. 

Supervisi juga berfungsi untuk 

mengkoordinasi, menstimulasi dan 

mengarahkan pertumbuhan guru-guru, 

mengkoordinasi semua usaha sekolah, 

melengkapi kepemimpinan sekolah, 
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memperluas pengalaman guru-guru, 

menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, 

memberikan fasilitasdan penilaian yang 

terus menerus, menganalisis situasi belajar 

mengajar, memberikan pengetahuan dan 

keterampilan guru dan staf, 

mengintegrasikan tujuan pendidikan dan 

membantu meningkatkan kemampuan guru. 

Secara terminologis, pembinaan 

guru sering diartikan sebagai serangkaian 

usaha bantuan kepada guru, terutama 

bantuan yang berwujud layanan profesional 

yang dilakukan oleh kepala sekoleh, pemilik 

sekolah dan pengawas serta pembina 
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lainnya untuk meningkatkan proses dan 

hasil belajar.
37

 

g. Bentuk-bentuk Pembinaan Guru 

Pembinaan kompetensi guru secara 

sistematik telah dimulai sejak lama dilaksanakan 

dalam berbagai bentuk kegiatan pendidikan di 

lembaga pendidikan tenaga kependidikan 

(preservice education), pendidikan dan pelatihan 

(inservice training), dan on the 

jobtraining(pendidikan dalam jabatan). 

Ketiganya merupakan sub sistem pembinaan 

guru yang tidak dapat dipisahkan antara satu 

dengan yang lain. Program dan kegiatan 
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pembinaan guru telah berkembang dari waktu ke 

waktu dan dilaksanakan secara sistematis.
38

 

Bentuk pembinaan tidak bisa 

mengandalkan peran preservice training, karena 

preservice tidak dapat diharapkan menyiapkan 

guru secara penuh untuk memenuhi harapan 

yang meningkat, terutama melawan latar 

belakang perubahan lingkungan pendidikan yang 

berkembang demikian cepat. Dengan kata lain, 

apabila hanya mengandalkan peran lembaga 

preservice training, maka kualitas dan 

kompetensi guru tidak mungkin akan dapat 

dipenuhi. Oleh karena itu, kondisi ini dibantu 

oleh lembaga inservice training dan on the job 

training untuk meningkatkan kompetensi guru. 
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 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat 
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Untuk menghasilkan guru yang berkualitas 

diperlukan lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan. Ketiga komponen ini harus dapat 

menjalin kerja sama dan tidak boleh berkontak-

kontak antara satu dengan lainnya.
39

 

Program preservice education adalah 

pendidikan prajabatan yang ditempuh oleh calon 

guru, program ini dimaksudkan untuk 

membekali calon guru dan memperbaiki 

kompetensi guru. Dalam hal ini penyelenggaraan 

programnya yaitu suatu pendidikan mulai dari 

pendidikan dasar sampai pendidikan tertinggi. 

Sedangkan prgogram inservice training adalah 

suatu usaha pelatihan atau pembinaan yang 

memberi kesempatan kepada orang yang 

mendapat tugas jabatan tertentu, dalam hal 

                                                             
39
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tersebut adalah guru, untuk dapat pengembangan 

kinerja. Pada umumnya paling banyak dilakukan 

dalam program ini adalah melalui 3 macam yaitu 

: 

1) Penyegaran, yaitu usaha pengembangan 

kinerja guru agar sesuai dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

serta menetapkan kinerja guru agar dapat 

melakukan tugas sehari-hari dengan baik. 

2) Peningkatan kualifikasi, yaitu usaha 

peningkatan kemampuan guru, sehigga 

mereka memperoleh kualifikasi formal 

tertentu sesuai standar yang ditentukan. 

3) Penjenjangan, yaitu suatu usaha 

peningkatan kemampuan guru dalam 

bidang jenjang stuktural sehingga 

memenuhi persyaratan satu pangkat atau 
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jabatan tertentu sesuai dengan standar 

yang ditentukan. 

Pembinaan guru on the job training adalah 

proses pembinaan guru yang diprogramkan atau 

dilaksanakan secara langsung oleh kepala sekolah 

atau lembaga pendidikan.
40

 Berbagai bentuk 

pembinaan tersebut antara lain sebagai berikut : 

1) Pengarahan dari kepala sekolah atau dari 

pimpinan lembaga pendidikan tentang 

kebijakan pendidikan nasional, kebijakan 

lembaga atau program dan kegiatan sekolah. 

2) Kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh guru 

yang bersangkutan.  

                                                             
40

 Ibid,.174. 
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3) Pemberian pengalaman dalam pelaksanaan 

tugas selama proses belajar dan mengajar, 

baik di dalam maupun di luar kelas, dalam 

peningkatan kompetensi guru yang 

dilaksanakan, baik secara individual maupun 

kelompok. 

4) Pemberian tugas, baik yang terkait dengan 

bidang teknis edukatif maupun dalam bidang 

administratif yang diberikan kepada guru, 

misalnya menjadi guru wali kelas, kepanitiaan 

kegiatan sekolah, pembimbing kegiatan siswa 

dan sebagainya. 

Salah satu bentuk pelatihan dalam jabatan 

guru di sekolah antara lain berupa pemberian 

ketentun-ketentuan berupa tata tertib guru secara 

jelas, tentang apa yang tidak boleh dilakukan dan 

yang harus dilakukan oleh guru.  Pembinaan 
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justru tidak hanya dalam bentuk teori, tetapi lebih 

dalam bentuk praktik langsung. Oleh karena itu, 

pimpinan sekolah atau kepala sekolah  lembaga 

pendidikan perlu menyadari betapa pentingnya 

pemberian pengalaman tentang banyak hal kepada 

para guru sebagai wujud pemberian kepercayaan 

kepada para guru untuk meningkatkan 

kompetensinya.  

Pembinaan guru melalui kegiatan on the 

job training antara lain dengan mengadakan 

supervisi kelas. Kepala sekolah mempunyai peran 

untuk memberikan bimbingan dan penilain 

terhadap kinerja guru, terutama melalui 

pengamatan (observasi) proses pembelajaran 

didalam kelas. Hal ini sangat penting karena 

proses pendidikan pada hakikatnya terletak pada 
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kegiatan belajar mengajar di dalam kelas maupun 

diluar kelas.
41

 

h. Indikator Keberhasilan Pembinaan Guru 

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh para pakar, ditegaskan bahwa ada 

sejumlah indikator pembinaan guru disekolah 

dikatakan berhasil menakala menunjukkan 

adanya : 

1) Keterkaitan terhadap perbaikan pengajaran 

yang semakin baik. 

2) Pengetahuan dan partisipasi yang kuat dalam 

aktivitas kelas. 

3) Pemantauan terhadap penggunaan aktifitas 

waktu pelajaran yang semakin baik. 

                                                             
41

 Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat, 

2008), 174,176. 
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4) Usaha membantu efektifitas program tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran yang 

semakin optimal. 

Oleh sebab itu betapa pentingnya 

pembinaan pengajaran sebagai usaha 

memperbaiki program pengajaran sebagai usaha 

memperbaiki program pengajaran untuk 

dipahami oleh setiap kepala sekolah. Dengan 

mengetahui dan memahami tahap-tahap proses 

perbaikan pengajaran akan membantu lembaga 

pendidikan untuk melaksanakan pembinaan 

program pengajaran.
42

 

Ada empat proses pembinaan dalam pengajaran 

sebagai berikut  

                                                             
42

 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, 206-207. 
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1) Penilaian sasaran program (asessing program 

objectives), dalam tahap ini perlu diuji 

keadaan program pengajaran dengan tuntutan 

masyarakat  dan kebutuhan mereka yang 

belajar. 

2) Merencanakan perbaikan program (planning 

program improvement), dalam tahap ini perlu 

dibentuk struktur yang tepat, mengusahakan 

dan memanfaatkn informasi, serta 

mengadakan spesifikasi sumber-sumber yang 

diperlukan oleh rogram. 

3) Melaksanakan perubahan program 

(implementing program change), termasuk 

memotivasi para guru, para tenaga 

administrasi, membantu program pengajaran. 

4) Evaluasi perubahan program (evaluation of 

program change constitutes), dalam hal ini 
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perlu perhatian untuk merencanakan evaluasi 

dan penggunaan alat ukur yang tepat untuk 

hasil pengajaran.
43

 

2. Kinerja Guru 

Kata kinerja guru merupakan terjemahan dari 

bahasa inggris, yaitu dari kata performance. Kata 

performance berasal dari kata to perform yang 

berarti menampilkan atau melaksanakan. 

Performance berarti prestasi kerja, pelaksanaan 

kerja, pencapaian kerja, untuk kerja atau penampilan 

kerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja 

adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang 

diperlihatkan, atau kemampuan kerja.
44

 

Guru merupakan penentu keberhasilan 

pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat 

                                                             
43

 Ibid,.207. 
44

 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 11.  
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institusional dan intruksional. Tingkat keberhasilan 

guru dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut 

dengan istilah “level of performance”. 

Kinerja mengajar guru menyangkut beberapa 

hal seperti kualitas, tingkat keahlian, latar belakang 

budaya dan pendidikan, kemampuan dan sikap, 

minat dan motivasi, disiplin, keahlian. Kinerja guru 

berkaitan dengan proses belajar mengajar, yaitu 

kesanggupan atau kecakapan para guru dalam 

menciptakan suasana komunikasi yang edukatif 

antara guru dan peserta didik yang mencangkup 

suasana kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai 

upaya mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan 

sampai dengan tahap evaluasi dan tindak lanjut agar 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Guru harus memiliki kemampuan 

merencanakan pengajaran, menuliskan tujuan 
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pengajaran, menyajikan bahan pelajaran, 

memberikan pertanyaan kepada peserta didik, 

mengajarkan konsep, berkomunikasi dengan peserta 

didik, mengamati kelas dan mengevaluasi hasil 

belajar.
45

 

 Adapun indikator kinerja guru meliputi : 

a. Memahami Standar Nasional Pendidikan 

meliputi seluruh administrasi Guru. 

b. Menguasai materi pembelajaran dan 

pendalaman. 

c. Mengelola program pembelajaran, merumuskan 

tujuan, menjabarkan kompetensi dasar, memilih 

dan menggunakan metode pembelajaran. 

                                                             
45

 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 36-37.  
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d. Mengelola kelas meliputi mengatur tata ruang 

kelas untuk pelajaran dan menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif. 

e. Menggunakan media dan sumber pembelajaran. 

f. Menguasai landasan-landasan kependidikan yang 

meliputi landasan filosofis, psikologis dan 

sosiologis.
46

 

3. Kompetensi Profesional 

a. Pengertian Kompetensi Profesional 

Kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang 

harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.
47

 Kompetensi merupakan 

prilaku rasional guna mencapai tujuan yang 

                                                             
46

 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru 

(Bandung: PT Rosda Karya, 2008), 136-137.  
47

 Undang-undang Guru dan Dosen Nomer 14 Tahun 2015 Bab 

1 Pasal (1)  
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dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan. Dengan denikian, suatu kompetensi 

ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja 

yang dapat dipertanggung jawabkan dalam upaya 

mencapai suatu tujuan.
48

 Profesional adalah 

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran atau kecakpan yang memenuhi 

standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi. 

Kompetensi profesional merupakan 

kompetensi yang harus dikuasai guru dalam 

kaitannya pelaksanaan tugas utamanya 

mengajar. Kompetensi profesional adalah 

                                                             
48

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorietasi Standar 

Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana,2011), 7.  
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kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan 

dalam Standar Nasional Pendidikan. 
49

 

b. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional 

Standar kompetensi profesional guru yaitu : 

1) Menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

2) Menguasai materi, struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan yang mendukung 

materi pelajaran yang diampu. 

3) Mengembangkan materi pelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

                                                             
49

 Wina Sanjaya, Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan, hal 18.  
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4) Mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mengembangkan 

diri.
50

 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan 

guru berkewajiban: 

1) Merencanakan pembelajaran 

melaksanakan proses pembelajaran yang 

bermutu serta menilai dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran.  

2) Meningkatkan dan mengembangkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan 

                                                             
50

 Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.  
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perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. 

3) Bertindak objektif dan tidak diskrimatif 

atas dasar perkembangan jenis kelamin, 

agama, suku, ras dan kondisi fisik 

tertentu atau latar belakang keluarga dan 

status sosial ekonomi peserta didik dalam 

pembelajaran. 

4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-

undangan, hukum dan kode etik guru 

serta nilai-nilai agama dan etika. 

5) Memelihara dan menumpuk persatuan 

dan kesatuan bangsa.
51

 

Dari berbagai sumber yang 

membahas tentang kompetensi guru, secara 

umum dapat di definisikan tentang ruang 

                                                             
51

Undang-undang Guru dan Dosen Nomer 14 Tahun 2005 

pasal (20).  
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lingkup kompetensi profesional guru sebagai 

berikut:  

a. Memahami standar nasional pendidikan, yang 

meliputi: 

 Standar isi 

 Standar proses 

 Standar kompetensi lulusan 

 Standar pendidik dan tenaga 

kependidikan 

 Standar sarana dan prasarana 

 Standar pengelolaan 

 Standar pembiayaan 

 Standar penilaian pendidikan.
52

 

b.  Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) 

                                                             
52

 Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang 

Satndar Nasional Pendidikan.  



71 

 

 
 

RPP merupakan penggalan-penggalan 

kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk 

setiap pertemuan. Komponen-komponen rencana 

pelaksanaan pembelajaran terdiri dari : 

 Identitas mata pelajran 

 Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

 Materi pembelajaran 

 Sarana dan sumber pembelajaran 

 Penilaian dan tindak lanjut
53

 

 Menguasai bahan pendalaman 

c. Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan yang meliputi: 

 Memahami standar kompetensi dan 

kompetensi dasar (SKKD) 

 Mengembangkan silabus 

                                                             
53

 Ibid., 202.  
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d. Mengelola program pembelajaran, yang 

meliputi: 

 Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Menjabarkan kompetensi dasar 

e. Memilih dan menggunakan metode pembelajaran 

f. Mengelola kelas, meliputi: 

 Mengatur tata ruang kelas untuk 

pembelajaran 

 Menciptakan iklim pembelajaran yang 

kondusif
54

 

g. Menguasai landasan-landasan kependidikan, 

meliputi: 

 Landasan filosofis 

 Landasan psikologis 

 Landasan sosiologis 

                                                             
54

 Soetjipo dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan (Jakarta: 

Rineka, 2004),160.  



73 

 

 
 

h. Menyelanggarakan ekstrakulikuler dalam rangka 

pengembangan peserta didik.
55

 

B. Telaah Pustaka 

Untuk memperkuat masalah yang diteliti, 

maka penulis disini mengadakan telaah pustka 

dengan cara mencari dan menemukan hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

penelitian ini yaitu : 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati 

(24305214) Jurusan Tarbiyah Program studi 

Pendidikan Agama Islam tahun 2008 dengan judul 

Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Profesionalisme Guru Pendidikan 

Agama Islam Di Smk Negeri 2 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2008-2009 yang menghasilkan suatu temuan 
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 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 137.  
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yaitu (1) Kondisi riil kompetensi profesional guru 

Pendidikan Agama Islam sebelum mengikuti upaya 

yang di lakukan kepala sekolah SMKN 2 Ponorogo 

tahun ajaran 2008/2009 adalah belum mampu 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh 

standar nasional pendidikan yang berkenaan dengan 

belum mampu menggunakan metode yang bervariasi 

dan media serta sumber belajar yang relevan.(2) 

Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi profesonal guru Pendidikan Agama Islm 

di SMKN 2 ponorogo tahun ajaran 2008/2009 sudah 

berjalan efektif terbukti dengan dalam proses belajar 

mengajar di kala guru sudah bisa memilih dan 

menggunakan metode yang bervariasi dan 

menggunakan berbagai media, alat dan sumber 

belajar yang relevan. (3) Faktor-faktor yang 

mendukung dalam meningkatkan kompetensi 



75 

 

 
 

professional guru Pendidikan Agama Islam di 

SMKN 2 Ponorogo tahun ajaran 2008-2009 adalah 

kesempatan waktu untuk mengikuti pembinaan, 

adanya dana, pemberian motivasi oleh kepala 

sekolah, arus informasi yang diperoleh dan 

kemampuan potensial yang di miliki guru 

pendidikan Agama Islam sendiri. Tapi upaya ini juga 

ada yang menghambat yaitu sulitnya cara mengatur 

waktu guru pendidikan Agama Islam untuk keluarga, 

terbatasnya informasi yang didapat oleh guru 

pendidikan Agama Islam atau lembaga dan tidak ada 

kesempatan untuk mengikutinya dikarenakan 

terbatasnya skala proritas yang diundang. (4) D

 ampak positif dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru pendidikan Agama 

Islam terhadap tugas mengajar di SMKN 2 Ponorogo 

tahun ajaran 2008-2009 sudah dapat dipraktekkan 
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dan dikembangkan oleh guru pendidikan Agama 

Islam dalam proses belajar mengajar yakni 

berhubungan metode yang bervariasi di dalam kelas 

sudah berjalan efektif dan efesien, di mana dalam 

menggunakan metode variasi tersebut dapat 

membangkitkan motivasi belajar peserta didik di 

SMKN 2 Ponorogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.
56

 

A. Pendekatan dan Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang dan prilaku yang dapat diamati.
57

 Penelitian 

kualitatif lebih banayak mementingkan proses 

daripada hasil. Pertanyaan apa (yang dilakukan), 

                                                             
56

 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2007),3.  
57

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : PT 

Rineka Cipta, 2003), 36-37.  
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mengapa (hal ini dilakukan), dan bagaimana (cara 

melakukannya) uraian naratif merajut pemaparan 

suatu fenomena.
58

 Penelitian kualitatif tidak hanya 

sebagai upaya mendiskripsikan data, tetapi deskripsi 

tersebut hasil dari pengumpulan data yang syahih 

yang dipersyaratkan kualitatif , yaitu wawancara 

mendalam, observasi partisipasi, studi dokumntasi.
59

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

khasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif mengenai unit sosial 

tertentu yang meliputi individu, kelompok, institusi 

atau masyarakat. Dalam penelitian kasus ini akan 

dilakukan penggalian data secara mendalam dan 

                                                             
58

 Ibid.,39-40.  
59

 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode 

Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: AR-Ruz Media, 2012), 25-27. 
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menganalisis intensif faktor-faktor yang terlibat 

didalamnya.
60

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini 

sangat penting, penelitian dilokasi sebagai human 

instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 

data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 

atas temuannya.
61

   

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi 

di PP. Al- Mawaddah Coper Jetis Ponorogo Jawa 

                                                             
60

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: PTRemaja Rosdakarya, 2009), 4. 
61

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2008), 60. 
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Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena 

pertimbangan dari peneliti, PP. Al-Mawaddah 

merupakan lembaga pendidikan yang memberikan 

kesempatan bagi alumni untuk ikut serta dalam 

mengajar santriwati yang ada didalam lembaga 

tersebut. Berdasarkan pengamatan di lapangan, 

jumlah alumni setiap tahunya semakin bertambah 

dan alumni yang di pilih untuk ikut serta dalam 

mengajar santriwati setiap tahunnya sejumlah 50% 

dari jumlah santriwati yang lulus pada setiap 

tahunnya. 

D. Data-Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai 

sumber utama/primer, selebihnya adalah tambahan/ 

sekunder seperti data tertulis dan foto. Yang 
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dimaksud kata-kata atau tindakan, yaitu kata-kata 

dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. 

Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis dan 

pengambilan foto sedangkan sumber data tertulis 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara.
62

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah meliputi wawancara, observasi. Sebab bagi 

peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti 

maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi 

dengan subjek melalui wawancara mendalam dan 

diobservasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung dan dismping itu untuk melengkapi 
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 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN 

Ponorogo Jurusan Tarbiyah EdisiRevisi (Ponorogo : Jurusan Tarbiyah 

STAIN Ponorogo, 2016), 46.  
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data, diperoleh dokumentasi (tentang bahan-bahan 

yang ditulis oleh atau tentang subyek). 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, 

peneulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut :  

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah interaksi bahasa yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi 

saling berhadapan salah seorang, yaitu yang 

melakukan wawancara meminta informasi atau 

ungkapan kepada orang yang diteliti yang 

berputar disekitar pedapat dan keyakinannya.
63
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 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 50.  
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Dalam penelitian ini penulis akan 

mewawancarai orang-orang yang telah penulis 

tetapkan sebelumnya diantaranya : 

a) Pengasuh  PP. Al-Mawaaddah 

b) Kepala Sekolah 

c) Dewan Guru 

2. Metode Observasi 

Observasi penelitian adalah pengamatan 

sistematis dan terencana yang diniati untuk 

memperoleh data yang dikontrol validitas dan 

reabilitas.
64

 Observasi berarti peneliti melihat 

dan mendengarkan apa yang dilakukan dan 

dikatakan atau diperbincangkan para responden 

dalam aktivitas kehidupan sehari-hari baik 

sebelum, menjelang, ketika dan sesudahnya. 

                                                             
64

 A. Chaeder Alwasilah, Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar 

Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Dunia 

Pustaka Jawa, 2002), 165.  



84 

 

 
 

Aktivitas yang diamati terutama yang berkaitan 

dengan topik penelitian. dengan teknik observasi 

ini peneliti harus berusaha dapat diterima 

sebagai warga atau orang dalam responden, 

karena teknik ini memerlukan hilangnya 

kecurigaan para subjek peneliti terhadap 

kehadiran peneliti.
65

 

Oleh karena itu teknik penelitian ini 

digunakan guna mengetahui bagaimana 

pelaksanaan kegiatan pembinaan guru 

pengabdian yang berlangsung disana. Langkah 

awal yang dilaksanakan adalah mengamati 

apakah kegiatan ini berlangsung dengan baik 

atau tidak, kemudian mencari tahu siapa saja 

yang terlibat dalam kegiatan ini, kapan kegiatan 
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 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis 

Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian(Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2004), 74.   
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ini dilaksanakan, dimana kegiatan ini 

dilaksanakan, dan mengapa kegiatan ini 

dilaksanakan serta apa tujuan diadakan kegiatan 

ini. Dan kegiatan ini sudah menjadi prgoram di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo. 

3. Metode Dokumentasi 

Disamping observasi dan wawancara 

para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan 

berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan terarah.
66

 Dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data dengan cara mencatat data-

data atau dokumen-dokumen yang ada, yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Sechatzaman dan strauss menegaskan bahwa 
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 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Jakarta: Rajawali Press, 2-11), 61.  
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dokumen historis merupakan bahan paling 

penting dalam penelian kualitatif. Meneurut 

mereka sebagai bagian dari metode lapangan 

peneliti dapat menelaah dokumen history dan 

sumber-sumber sekunder lainnya karena 

kebanyakan situasi dikaji mempunyai sejarah 

dan dokumen- dokumen ini sering menjelaskan 

sebagian aspek situasi tersebut.
67

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperlukan dari hasil wawancara, cacatan lapangan, 

dan bahan-bahan lainnya. Sehingga dapat mudah 
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 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Rosdakarya, 2004), 195. 
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dipahami dan temanya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.
68

.  

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal 

yang penting, mencari pola temanya, serta 

membuang yang tidak perlu. Demikian data 

yang telah di reduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan 

penulis melakukan pengumpulan selanjutnya 

dan mencarinya bila diperlukan.
69
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R & 

D (Bandung: Alfabeta, 2006), 334. 
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2006), 329. 
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2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif penyajian 

data (data display) adalah penyajian data dalam 

bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar 

katagori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles 

dan Huberman menyatakan : yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Denagn mendisplay data, maka 

akan mempermudah memahami apa yang terjadi 

dan merencanakan kerja selanjutnya dan 

berdasarkan yang dipahami tersebut.
70
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3. Penarikan Kesimpulan  

Penulis menarik kesimpulan dari data-

data yang telah diperoleh sehingga dapat 

menggambarkan pola yang terjadi. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Derajat kepercayaan, keabsahan data dapat 

diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan 

yang tekun dan triagulasi. Ketekunan yang dimaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari. Teknik triagulasi adalah teknik 

pemerisaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. 
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian 

ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap 

terakhir dari penelitian yaitu penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah : 

1. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi penyusunan 

rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan menjajagi, dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data kemudian dicatat dengan 
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cermat,menulis peristiwa-peristiwa yang diamati 

kemudian menganalisa data lapangan secara 

intensif yang dilakukan setelah pelaksanaan 

penelitian selesai. 

3. Tahap analisis data, tahap ini dilakukan oleh 

penulis beriringan dengan tahap pekerjaan 

lapangan. Dalam tahap ini penulis menyusun 

hasil pengamatan, wawancara, serta data tertulis 

untuk selanjutnya penulis segera melakukan 

analisa data dengan cara distributif, dan 

selanjutnya dipaparkan dalam bentuk naratif. 

Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya  Pesantren Putri Al-

Mawaddah 

Pada dekade pertama berdirinya Pondok 

Modern Gontor, (berdiri tahun 1926) santrinya 

terdiri dari putra dan putri. Mereka berasal dari 

daerah sekitar dan diasuh bersama disatu 

Madrasah yang diberi nama Tarbiyatul Athfal, 

disingkat TA. Kemudian pada tahun 1936 

didirikan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah 

sebagai lanjutan daripada TA.  

Pada tahun-tahun pertama berdirinya 

KMI ini, santri juga putra-putri, bahkan sempat 

meluluskan alumni. Namun setelah nama 

91 
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Pondok Modern semakin dikenal masyarakat 

secara luas, dan santrinya juga terus bertambah 

yang tidak saja datang dari Ponorogo dan 

sekitarnya, tapi juga dari dari luar daerah bahkan 

luar Jawa. Sejak saat itu tidak lagi menerima 

santri putri, bersamaan dengan itu pengelolaan 

TA diserahkan kepada alumni KMI yang berasal 

dari sekitar Gontor. 

Meskipun KMI Gontor sudah tidak 

menerima santri putri, tetapi cita-cita untuk 

memajukan pendidikan bagi kaum wanita ini 

tidak pernah terlepas dari fikiran KH. Ahmad 

Sahal. Pondok untuk putri tetap harus ada, tapi 

tempatnya harus terpisah dari pondok putra. 

Oleh sebab itu sewaktu beliau menbeli tanah di 

Coper (1957), beliau mengikrarkan bahwa tanah 

tersebut kelak akan digunakan untuk pondok 



94 

 

 
 

putri. Jadi memang sejak semula beliau telah 

merencanakan itu di Coper, yang menurut beliau 

jaraknya tidak terlalu jauh dari gontor, tapi juga 

tidak terlalu dekat dengan pondok putra. Dan 

yang ini khusus untuk putri karena KMI Gontor 

khusus putra. 

Untuk merealisasi cita-cita  tersebut, 

beliau mengirim putri beliau ke Muallimat 

Muhammadiyah Yogyakarta, karena memang 

ketika itu belum ada sekolah yang khusus putri 

sebaik yang ada di Yogya tersebut. 

Namun sayang sebelum cita-cita itu 

terwujud, Bapak KH. Ahmad Sahal dipanggil 

oleh Alloh SWT (pada tahun 1977). Dengan 

meninggalnya beliau tersebut, seolah cita-cita itu 

ikut terkubur bersamanya. Walaupun putra-putri 
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beliau seolah telah melupakan pesan itu, tapi 

tidak demikian bagi Nyai Hj. Soetichah Sahal, 

istri beliau.Mbah Uti ( demikian panggilan 

akrabnya ) selalu mengingatkan putra-putrinya 

tentang wasiat tersebut. 

Waktu terus bergulir tak pernah berhenti. 

Tidak terasa tahun sudah menunjuk pada angka 

1989. Berarti Pak Sahal sudah meninggal selama 

12 tahun. Namun pondok putri Coper yang 

dicita-citakan itu belum juga terlahir. Hal ini 

sangat merisaukan Mbah Uti yang semakin hari 

semakin renta dimakan usia. Suatu hari beliau 

berucap dengan nada putus asa dihadapan putra-

putrinya, kata beliau: “Hoalah (Ya Alloh), 

apakah mungkin pondok coper nanti baru berdiri 

setelah saya mati ya !?” 
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Rupanya kata-kata tersebut menggugah 

putra-putri beliau untuk mempercepat kelahiran 

pondok putri , KH. Hasan Abdullah Sahal, tahun 

itu juga dimulai penggalian fondasi pesantren.  

Setelah melalui proses yang panjang dan 

melelahkan, akhirnya ditetapkanlah nama 

pondok putri tersebut dengan “Pesantren Putri 

Al-Mawaddah”. Hal ini menurut KH. Hasan 

Abdullah Sahal berlandaskan ayat Al-Qur‟an 

surah As-syura ayat 23. Berdasarkan dalam 

buku profil Pesantren Putri Al-Mawaddah. 

Dalam upaya pembagunan manusia 

Indonesia, pemerataan akses dalam sektor 

pendidikan harus mampu meningkatkan kualitas 

dan sumber daya alam semaksimal mungkin.  
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 Pesantren Putri Al-Mawaddah berstatus 

Swasta penuh yang bernama Ma‟had Al-

Mawaddah Al-Islamy Lilbanat. Lembaga ini 

bernaung dibawah Yayasan Al-Arham yang 

didirikan dengan akte notaris Nomor  : 12/1989 

yang juga merencanakan pendidikan dari tingkat 

Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. 

Madrasah ini mendapatkan pengakuan dari 

pemerintah setingkat dengan Madrasah 

Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada tanggal 

29 Maret 1999 MA Al-Mawaddah setatusnya 

menjadi diakui. Pada tanggal 06 April 2005 

sesuai dengan SK Departemen Agama Republik 

Indonesia Kantor Wilayah Propinsi JawaTimur 

Nomor  : A/Kw. 13.4/177/2005 Madrasah 
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Aliyah Al-Mawaddah berstatus Terakreditasi 

“A”. 
71

 

Kurikulum di Pesantren Putri Al-

Mawaddah perpaduan antara kurikulum Pondok 

Modern Gontor dan Kurikulum MAN maka 

team kurikulum Pesantren Putri Al-Mawaddah 

selalu berusaha merampinkan kedua kurikulum 

tersebut dengan tujuan mencari efisiensi dan 

relefansi tujuan Pendidikan dan Pengajaran di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah yakni : 

Mempersipkan kader-kader muslimah yang 

berkualitas dalam pembentukan Al-Mar‟atus 

Sholihah dan berbudi tinggi, berbadan sehat, 

berpengetahuan luas, berpikiran bebas, berjiwa 

ikhlas, serta tetap berpegang teguh pada kodrat 

kewanitaannya.  
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 Wardah Pesantren Putri Al-Mawaddah, edisi 2018/2019. 
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Untuk mencapai tujuan dan cita-cita 

tersebut maka yang dilakukan adalah: 

Menanamkan dalam jiwa santriwati: Keikhlasan, 

Kesederhanaan, Kemandirian, Ukhwah 

Islamiyah dan Kebebasan. 
72

 

Aktif dalam membina dan 

mengembangkan minat dan bakat santriwati, 

dalam rangka meningkatkan kualitas, 

intelektual, wawasan pemikiran dan 

pengetahuan sebagai mana layaknya pendidikan 

formal lainnya. 

Berusaha melahirkan generasi dengan 

SDM yng handal melalui peningkatan sistem 

pendidikan dan pengjaran secara lebih bail untuk 

mencapai hasil yang optimal. 
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Pesantren Putri Al-Mawaddah 

beralamatkan   Jl. Mangga Desa Coper Jetis 

Ponorogo Jawa Timur. Madrasah Aliyah ini 

merupakan salah satu lembaga yang ada pada 

Pesantren Putri Al-Mawaddah, yang meliputi : 

Play Group dan Tk Tarbiyatul Athfal, SDIT Al-

Mawaddah, Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Al-Mawaddah, dan Madrasah 

Tsanawiyah Al-Mawaddah. 

2. Visi dan Misi Pesantren Putri Al-Mawaddah 

Visi dan Misi berasal dari kata vision 

dan mission yang berarti vision adalah 

pandangan dengan pemikiran mendalam dan 

jernih jauh kedepan. Sedangkan, mission adalah 

tugas yang diemban. Menurut Istilah adalah 

tugas yang dirasakan oleh seseorang atau 
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lembaga sebagai suatu kewajiban untuk 

melaksanakan demi agama, ideology, 

patriolisme dan lain-lain. Adapun visi dan misi 

Pesantren Putri Al-Mawaddah sebagai berikut :  

Visi  : Menjadi Lembaga pendidikan 

khusus putri terkemuka yang 

mencetak santriwati alimah-sholihah, 

berbudi tinggi berpenegtahuan luas, 

terampil, kreatif, dan inovatif berbasis 

nilai-nilai keislaman. 

Misi  :Menumbuhkan kecintaan pada ajaran 

islam dan mengamalkannya penuh 

keyakinan, kesadaran serta 

bertanggung jwab. Menanamkan 

sikap keteladanan santriwati dalam 

bermasyarakat. Melatih santriwati 
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agar mampu mengkomunikasikan ide 

dan pengetahuan keagamaan kepada 

berbagai kalangan dimasyarakat. 

Menyiapkan santriwati melanjutkan 

kejenjang pendidikan yang lebih 

tinggi, baik dalam ataupun luar 

negeri. Membekali santriwati 

keterampilan dan keahlian yang dapat 

dikembangkan secara profesional. 

Menghasilakn lulusan yang memiliki 

keunggulan ditengah persaingan. 

Visi dan Misi Pesantren Putri Al-

Mawaddah banyak ditulis di dokumen-

dokumen, buku profil Pesantren Putri Al-

Mawaddah. 
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3. Letak Geografis 

Dalam penelitian ini penulis memilih 

lokasi penelitian di Madrasah Aliyah terletak di 

komplek Pesantren Putri Al-Mawaddah, yang 

berlokasi di Jl. Mangga Desa Coper Kecamatan 

Jetis. Secara geografis gedung Madrasah Aliyah 

ini berdiri diatas tanah seluas 5.500 M2.  

4. Keadaan Guru 

 Jumlah guru di Madrasah Aliyah 

Pesantren Putri Al-Mawaddah semuanya 

sebanyak 58 orang.
73

 Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dilampiran. Tenaga pendidikan atau guru 

di Madrasah Aliyah Pesantren Putri Al-

Mawaddah merupakan dari sarjana perguruan 

tinggi terkemuka di Indonesia serta Pondok 

                                                             
73

 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor : 04/D/8-III/2019 dalam 

lampiran hasil penelitian ini. 
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Pesantren. Adapun sebagian dari para pendidik 

tinggal di asrama yang tentunya untuk 

memberikan bimbingan serta pengawasan dan 

pembinaan selama 24 jam. 

5. Keadaan Peserta Didik  

Yang di maksud peserta didik adalah 

mereka yang secara resmi menjadi peserta didik 

di MA Pesantren Putri Al-Mawaddah dan 

terdaftar dalam buku induk sekolah. 

Adapun pada saat penelitian ini 

dilakukan, jumlah peserta didik adalah 466 

peserta didik. Kegiatan belajr mengajar di 

Madrasah Aliyah dilaksanakan mulai pukul 

07.00-13.30 WIB. Untuk kelas I Pintas 48 

peserta didik, untuk klas III Pintas 36 peserta 

didik, untuk kelas IV sebanyak 107 peserta 
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didik, V sebanyak 140 peserta didik, dan kelas  

VI sebanyak 132 peserta didik. 

6. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu hal yang 

sangat penting bagi suatu lembaga, baik yang 

formal maupun non formal, hal ini dimaksudkan 

untuk pembagian tugas diantara pengelola 

disuatu lembaga. Dengan demikian tidak akan 

terjadi percecokan diantara pengurus, bahkan 

dapat dikatakan struktur yang baik akan 

memperlancar jalannya suatu lembaga. 

Penyusunan struktur diharapkan dapat 

lebih memudahkan sistem yang telah ditentukan 

agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dan 

kewajiban orang lain.  
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Adapun struktur organisasi Madrasah Aliyah 

Pesantren Putri Al-Mawaddah adalah : 

1) Kepala Sekolah : Mustofa, M. Pd.I 

2) Kepala Tata Usaha : Binti Shofiyah, S.E 

3) Wakil Kepala Kesiswaan : Siti Habibah 

M, S.Ag 

4) Wakil Kepal Sarpras  : Choirul Anam, S.Ag 

5) Wakil Ketua Kurikulum : Umi Masamah, S. 

Ag 

6) Wakil Ketua Humas  : Agus Suwandi, S. 

Pd. I 

7) Wakil Ketua Bidang Pesantren : Arif Adi 

Setiawan, M. Pd. I 

8) Wakil Ketua Studi Umum : Ambarwati, S.E 

9) Bimbingan Penyuluhan : Siti Inganah, S.P 
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7. Sarana Prasarana 

Adapun sarana prasarana yang ada di 

Madrasah Aliyah Pesantren Putri Al-Mawaddah 

Coper Jetis Ponorogo, adalah : 

Surat kepemilikan tanah : Bersertifikat 

Luas Areal : 5.500 M2 

Jenis Ruang 

 

Jumlah 

Ruang 

Luas 

(M2) 

Kondisi Ruang 

Baik Rusak 

3Ringan 

Baik & 

Rusak 

Ruang 

Belajar 

17 456 14   

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

1 16 1   

Ruang 

ADM/TU 

1 15 1   

Ruang Guru 1 65 1   
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Ruang BP 1 15  1  

Ruang UKS 1 15 1   

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pembinaan Guru Madrasah Aliyah di 

Pesantren Putri Al- Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo 

Rancangan kegiatan atau pembinaan 

guru di Madrasah Aliyah Pesantren Putri Al-

Mawaddah Coper Jetis Ponorogo ini muncul 

dilatar belakangi oleh tugas guru dan peran guru 

dari hari kehari yang semakin berat,seiring 

dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Guru sebagai komponen utama dalam 

dunia pendidikan dituntut untuk mengimbagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berkembang saat ini. 
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 Melalui adanya kegiatan ini guru 

diharapkan mampu menghasilkan peserta didik 

yang memiliki kompetensi tinggi dan para guru 

yang telah memiliki kompetensi penuh perlu 

dibina terus agar kompetensinya tetap terjaga. 

Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa guru 

dituntut harus profesional dan menguasai 4 

kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional. Sebagai mana 

penjelasan dari Ustadzah Maryam Siti selaku 

wakil pengasuh Pesantren Putri Al-Mawaddah 

:
74

 

Diadakannya pembinaan guru adalah 

adanya peraturan pemerintah, guru 

harus profesional dan harus bisa 

menguasai 4 kompetensi meliputi 

                                                             
74

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 01/W/24-IX/2018 

dalam lampiran hasil penelitian ini  
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kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional, seperti 

diundang-undang No 14 Tahun 2005 

Pasal 32 Ayat 1 yaitu pembinaan dan 

pengembagan guru meliputi 

pembinaan danpengembangan profesi 

dan karir. Pasal 32 Ayat 2 yaitu 

pembinaan dan pengembangan profesi 

guru sebagaimana dimakud pada Ayat 

(1) meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial dan kompetensi profesional.  

Menurut  Ustadzah Umi Masamah wakil 

kepala kurikulum di Pesantren Putri Al-

Mawaddah mengatakan bahwa :
75

  

Latar belakang diadakannya pembinaan 

guru yang kurang dalam menguasi 

pelajaran. Adanya guru yang tidak bisa 

menguasai kelas seperti membiarkan 

para siswa ramai sendiri tidak 

memperhatikan pelajaran. Kurangnya 

persiapan , kedisiplinan dan motivasi 

guru serta sosialisasi terhadap peserta 

didik sehingga kurang maksimal dalam 

pembelajaran. 
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  Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/24-IX/2018 

dalam lampiran hasil penelitian ini 
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Sedangkan menurut Ustadzah Siti 

Habibah  wakil kepala kesiswaan di Pesantren 

Putri Al-Mawaddah mengatakan bahwa :
76

  

Latar belakang diadakannya 

pembinaan guru yang mana agar dapat 

melatih keberanian guru dan 

keterampilan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, 

disamping itu juga melitih mental 

guru di hadapan peserta didik.  

 

Dari beberapa pnjelasan di atas jelaslah 

bahwa latar belakang munculnya pembinaan 

guru di MA PP. Al-Mawaddah. Adanya 

peraturan dari pemerintah No 14 tahun 2005 

pasal 32 ayat 1 dan pasal 32 ayat 2 bahwa guru 

harus bisa menguasai 4 kompetensi diantaranya 

: kompetensi pedagogik, kompetensi 
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  Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/25-IX/2018 

dalam lampiran hasil penelitian ini 
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kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional. 

 Pembinaan guru merupakan salah satu 

bagian penting dalam meningkatkan kompetensi 

guru dan untuk meningkatkan kinerja guru dan 

untuk memposisikan profesi guru secara 

paripurna. 

Bentuk pembinaan guru di Madrasah 

Aliyah Pesantren Putri Al-Mawaddah seperti 

yang dipaparkan oleh Ust. Mustafa :
77

  

Untuk bentuk pembinaan guru 

Madrasah Aliyah yaitu pembinaan 

Akademik dan spiritual. Adapun 

secara akademik dilakukan pembinaan 

rutin setip malam sabtu, yang bersifat 

kondisional. Sedangkan pembinaan 

spiritual berupa shalat malam dan 

diadakan tausiyah setiap selsa malam 

bersifat kondisional. 
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 Dari wawancara diatas dapat diketahui 

bahwa bentuk pembinaa guru yaitu pembinaan 

akademik yang dilakukan pembinaan rutinan 

mingguan dan juga spiritul yang diadakan 

mingguan dan bersifat kondisonal.  Adapun 

bentuk dari pembinaan di Madrasah Aliyah PP. 

Al-Mawaddah diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan para guru. 

Pihak yang melakukan pembinaan guru, 

dalam pelaksanaan pembinaan guru juga ada 

penyelenggarakan pembinaan tersebut adalah 

pengasuh pondok. Menurut Ust. Choirul Anam 

mengatakan : “untuk pihak yang melakukan 
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pembinaan guru yaitu selain pengasuh Pesantren 

Putri Al-Mawaddah juga kepala sekolah”.
78

 

Peran kepala sekolah dalam pembinaan 

guru sesuai dengan penjelasan kepala sekolah 

Ust. Mustofa dalam wawancara adalah :
79

  

Untuk masalah pembinaan guru 

merupakan salah satu tanggung jawab 

yang dihadapi kepala sekolah, 

bagaimana cara membina agar mampu 

mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Adapun 

peran kepala sekolah dalam 

pembinaan guru disini yaitu 

melakukan pembinaan secara rutin 

dan berskala yang diwujudkan dengan 

cara pembinaan rutinan mingguan 

setiap hari jumat malam sabtu serta 

melakukan supervisi pendidikan yaitu 

suatu aktivitas pembinaan yang 

direncanakan untuk membantu para 

guru dan pegawai sekolah lainnya 

dalam melakukan pekerjaan mereka 

secara efektif. 
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Dari penjelasan diatas ditegaskan bahwa 

peran kepala sekolah sangat penting dalam 

pembinaan karena menjadi salah satu masalah 

pokok yang dihadapi kepala sekolah untuk 

membina dan menumbuhkan profesionalisme 

tenaga kependidikan disekolah yang 

dipimpinnya, agar mampu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kemudian menerapkannya dalam rangka 

pengembangan sekolah. 

Adapun peran kepala sekolah dalam 

dalam hal pembinaan guru meliputi pembinaan 

secara rutinan setiap jumat malam sabtu serta 

melakukan supervisi pendidikan yaitu suatu 

pembinaan yang direncanakan untuk membantu 

para guru melakukan pekerjaan mereka secara 



116 

 

 
 

efektif misalnya perbaikan silabus dan perbaikan 

RPP guru sebelum mengajar. 

Pembinaan guru sangat penting untuk 

meningkatkan kompetensi guru menjadi lebih 

baik, di Madrasah Aliyah di Pesantren Putri Al-

Mawaddah Coper Jetis diadakan mulai 2015 

sampai saat ini. Guru yang mengikuti 

pembinaan guru ini akan di training selama 3 

bulan yaitu memberikan masukan, bimbingan, 

pengawasan dan pendampingan, sehingga para 

guru mampu melakukan proses pengajaran 

kepada peserta didik. Adapun selama 3 bulan 

guru sudah diberikan kepercayaan untuk 

mengisi pembeljaran di kelas. Hal ini sesuai 

dengan yang dipaparkan oleh wakil pengasuh 
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Pesantren Putri Al-Mawaddah sekolah Ustadzah 

Siti Inganah :
80

 

Ya, dalam kaitannya dengan 

pembinaan guru di Madrasah Aliyah 

Pesantren Putri Al-Mawaddah dimulai 

sejak 4 tahun lalu yaitu ketika para 

guru pengabdian sudah mualai 

diberikan jadwal untuk mengajar. 

Sehingga dalam waktu 3 bulan para 

guru diberikan training yaitu 

pengarahan, bimbingan, pengawasan 

dan pendampingan. Sehingga para 

guru mampu melakukan proses 

pengajaran kepada peserta didik.  

 

Hal ini juga dituturkan oleh Ustdzah 

Umi Masamah selaku wakil ketua kurikulum di 

MA Al-Mawaddah : 

Bahwasannya pembinaan guru 

Madrasah Aliyah Pesantren Putri Al-

Mawaddah dimulai sejak 4 tahun lalu 

dan sejak menjadi guru, selama 3 

bulan guru diberikan training yaitu 
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pengarahan, bimbingan, pengawasan 

dan pendampingan. Sehingga para 

guru mampu melakukan proses 

pengajaran kepada peserta didik. 

 

 Sedangkan hasil wawancara dengan 

kepala sekolah Madrasah Aliyah Pesantren Putri 

Al-Mawaddah hasil dari adanya pembinaan guru 

perlu adanya peningkatan dalam kompetensi 

guru dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat 

di lihat bahwa, seperti yang diungkapkan beliau 

: “ Hasil adanya pembinaan guru perlu adanya 

peningkatan kompetensi guru dalam proses 

pembelajaran”. 

Kedua hasil dari pembinaan guru di 

Madrasah Aliyah Pesantren Putri Al-Mawaddah 

adalah semakin bagus. Hal ini sejalan dengan 

yang diutarakan oleh ustdzah Holida Antun 
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bahwa : “ Alhamdulillah, hasil dari adanya 

pembinaan guru sangat baik, contoh dari yang 

semula guru tidak disiplin dan setelah adanya 

pembinaan menjadi lebih disiplin.” 

Seperti yang di ungkapkan kepala sekolah Ust. 

Mustofa, bahwa :
81

  

 Untuk pembinaan guru di ukur 

dengan instrumen penilaian kinerja, 

seperti dalam penyusunan RPP 

apakah guru dalam setiap tatap muka 

selalu membuat RPP atau tidak, 

pelaksanaan PBM nya apakah selalu 

tepat waktu baik dalam memulai 

pelalajaran ataupun dalam mengakhiri 

pelajaran, terus dalam penguasaan 

materinya apakah bener-bener telah 

menguasai atau belum. 

 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat di 

amati bahwa setelah adanya pembinaan guru di 
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Madrasah Aliyah Pesantren Putri Al-Mawaddah 

hasilnya baik. Selanjutnya ukuran dari hasil 

penilaian untuk mengetahuinya perlu adanya 

ukuran dalam melaksanakan pembinaan guru. 

Dengan adanya ukuran dari hasil evaluasi ini 

dapat meningkatkan kembali sampai mana 

kemampuan guru dalam mengajar. 

Selanjutnya adalah tindak lanjut dari 

hasil pelaksanaan pembinaan guru di Madrasah 

Aliyah Pesantren Putri Al-Mawaddah 

mempunyai damapak positif. Seperti yang di 

ungkapkan wakil pengasuh Pesantren Putri Al-

Mawaddah yaitu Ustadzah Maryam Siti :
82

 

Adapun untuk dampak positif banyak 

sekali, diantaranya para guru dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik 
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terutama dalam merencanakan 

kegiatan belajar mengajar, menilai 

proses dan hasil belajar,, melayani 

peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar dapat mengetahui 

kekurangan dan kelemahannya 

sehingga mampu memperbaiki 

kekurangannya kedepannya menjadi 

lebih baik lagi. 

 

Sedangkan menurut Ust. Choirul Anam 

damapak dari pembinaan guru adalah :
83

 

Dampak positif dari pembinaan guru 

dapat meningkatkan kinerja para guru, 

kompetensi para guru semakin baik 

dan dapat memberikan pengalaman 

bagi guru dan memberikan keilmuan 

yang baru bagi guru. 

Menurut Ustadzah Holida Antun 

Firdausi damapak positifnya : 

Dampak positif dari pembinaan guru 

adalah guru dapat menguasai materi 

yang akan di ajarkan kepada peserta 
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didik dan lebih percaya diri pada saat 

mengajar di dalam kels.  

 

Dan diperkuat oleh penjelasan Ust. 

Mustofa selaku Kepala Sekolah yaitu :
84

 

Dampak positif dengan adanya 

pembinaan guru bagi guru juga dapat 

meningkatkan kapasitas spiritual 

dalam kejiwaan guru dan yang paling 

penting dampak positif dari 

pembinaan guru adalah meningkatnya 

kompetensi guru secara tidak 

langsung kompetensi dari siswa juga 

dapat menjadi lebih baik. 

 

Dari beberapa penjelasan diatas bahwa 

dampak adanya pelaksanaan pembinaan guru 

adalah sangat bagus. Adapun damapak positif dari 

pembinaan guru di Madrasah Aliyah Pesantren 

Putri Al-Mawaddah diantaranya guru dapat 
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menjalankan tugasnya dalam mengajar lebih baik 

seperti dapt merencanakan kegiatan belajar 

mengajar, melayani peserta didik yang mengalami 

keulitan belajar dan dapat mengetahui 

kekurangan-kekurangan dalam mengajar dan 

dapat meningkatkan kompetensinya sehingga 

kompetensi siswanya akan lebih baik dan seorang 

guru dapat mnyampaikan materi yang akan 

diajarkan dengan percaya diri di hadapan para 

siswa. 

Adapun untuk dampak negatif dari 

pembinaan guru kadang-kadang menyita waktu 

atau menganggu waktu pembelajaran karena 

sewaktu- waktu dilakukan pengawasan 

dilapangan.  
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Adapun pembinaan dilaksanakan pada 4 

tahun terakhir, dengan tujuan kompetensi guru 

semakin baik. Guru yang pada awalnya sudah 

memiliki kompetensi penuh harus terus di bina 

dengan tujuan kompetensi guru semakin baik, 

sedangkan bagi guru yang kompetensinya masih 

renda akan terus dilakukan pembinaan. Tutur 

Ustadzah Maryam Siti selaku wakil pengasuh 

Pesantren Putri Al-Mawaddah.  

2. Peningkatan Kinerja Guru Melalui Kegiatan 

Pembinaan Guru Madrasah Aliyah di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo. 

Keberhasilan sekolah itu terletak pada kinerja 

kepala sekolah dan para  tenaga pendidik (guru), 

guru disebut al- mu‟alim atau al-ustadz dalam 
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bahasa Arab, yang bertugas memberikan ilmu dan 

majelis taklim. Guru selalu dituntut untuk 

meningkatkan kompetensi dan kemampuannya 

dalam bekerja, karena tuntutan itu juga 

berdampak kepada peserta didik.  

Didalam kompetensi dan indikator kinerja 

guru, menjadi seorang guru harus menguasai 

pembelajaran, mengelola kelas dengan baik dan 

guru harus mengelola pembelajaran merumuskan 

tuntutan pembelajaran dan menjabarkan 

kompetensi dasar. 

Untuk mengetahui peningkatan kinerja guru 

itu menggunakan kegiatan pembinaan kepala 

sekolah, adapun kinerja guru dengan adanya 

kegiatan pembinaan kepala sekolah di Madrasah 

Aliyah Pesantren Putri Al-Mawaddah, sebagai 
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mana diceritakan Ust. Mustofa sebagai kepala 

sekolah ialah sebagai berikut:
85

  

Peningkatan kinerja guru melalui 

kegiatan ini mengalami peningkatan, 

dulu sebelum adanya kegiatan guru 

sering sekali terlambat, sering 

meninggalkan kegiatan belajar 

mengajar, sering tidak membuat RPP 

atau I‟dat. Tetapi, dengan adanya 

kegiatan ini sekarang alhamdulillah 

sudah mengalami peningkatan 

semakin lama membuahkan hasil. 

 

Hal tersebut juga di tegaskan lagi oleh Ustdh. 

Umi Masamah selaku wakil kepala kurikulum 

sebagai berikut :
86

 

Peningkatan kinerja guru 

alhmdulillah mengalami peningkatan, 

dulu seringkali terlambat, kegiatan 

belajar mengajar tidak berjalan 

dengan lancar, kegiatan evaluasi juga 
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jarang hadir. Tetapi dengan adanya 

kegiatan ini guru sudah tertib dan 

kegiatan belajar mengajar berjalan 

aman. 

 

Dari hasil pernyataan dari kepala sekolah dan 

wakil kurikulum sekolah dapat di simpulkan 

bahwa peningkatan kinerja guru melalui 

kegiatan pembinaan mengalami peningkatan, 

sebelum adanya kegiatan ini guru-guru 

pengabdian sering terlambat, sering 

meninggalkan kegiatan belajar mengajar, dan 

pembelajaran di kelas tidak efektif. Tetapi 

dengan adanya kegiatan ini guru-guru 

pengabdian sudah tertib, walaupun masih ada 

sedikit guru yang belum tertib dalam 

menjalankan tugasnya sebagai guru.  
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan kinerja guru melalui 

kegiatan pembinaan mengalami peningkatan 

walaupun belum maksimal, peningkatan 

meliputi guru datang tepat waktu, kegiatan 

belajar mengajar lancar. Tetapi masih ada guru 

pengabdian yang belum tertib dalam 

melaksanakan tugasnya. 

3. Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan 

Pembinaan Guru Madrasah Aliyah di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo. 

Didalam pengelolaan program lembaga 

tersebut pendidikan akan selalu menemui 

hambatan-hambatan termasuk pembinaan seperti 

halnya di Madrasah Aliyah di Pesantren Putri Al-
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Mawaddah. Dalam hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Ustdzah Umi Masamah, 

menjelaskan bahwa : “ Kendala dalam pembinaan 

itu kurangnya disiplin dari pihak guru dalam 

dalam menghadiri pembinaan seperti guru masih 

mengikuti kuliah dan tugas-tugas lainnya. 

Dan hal itu diperkuat oleh Penjelasan Ust. 

Mustofa selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah 

Pesantren Putri Al-Mawaddah mengatakan bahwa 

: 

Selain kurangnya disiplin waktu 

pembinaan begitu singkat dan sempit 

dalam pembinaan yaitu pada hari 

jumaat malm sabtu pembinaan 

dimulai jam 20:00 sampai 22: 00. 

 

Dari wawancara diatas sudah jelas bahwa 

yang menjadi kendala bahwa dalam pembinan 
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guru di Madrasah Aliyah Pesantren Putri Al-

Mawaddah ada beberapa faktor di antaranya : 

a) Kurangnya kesadaran terhadap disiplin dari 

pihak guru yang dibina pada saat dalam 

pembinaan. 

b) Sulitnya kehadiran 100% dikarenakan adanya 

beberapa keperluan dari guru yang di bina. 

c) Waktu dalam pembinaan begitu singkat dan 

sempit dalam pembinaan yaitu setiap jumat 

malam sabtu jam 20:00 - 22:00. 

Upaya mengatasi hambatan tersebut, 

untuk sementara waktu bagi guru yang 

mempunyai keperluan penting yang tidak bisa 

ditinggalkan , harus memberikan keterangan 

melalui surat izin tertulis dengan disertai 

alasnnya.  
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Sistem pendidikan guru sebagai sub 

sistem pendidikan nasional merupakan faktor 

kunci dan memiliki peran yng sangat strategis. 

Pada hakikatnya, penyelenggaraan dan 

keberhasilan prose pendidikan pada semua 

jenjang dan semua satuan pendidikan ditentukan 

oleh faktor guru, di samping perlunya unsur-unsur 

penunjang lainnya. Kualiatas kemampuan guru 

yang rendah akan berdampak pada rendahnya 

mutu pendidikan sehingga sangat diperlukan 

adanya pembinaan guru tersebut, termasuk 

pembinaan guru yang telah di laksanakan di 

Madrasah Aliyah Pesantren Putri Al-Mawaddah 

Coper Jetis Ponorogo. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Pembinaan Guru Madrasah Aliyah di Pesantren 

Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo 

Pembinaan diartikan sebagai usaha, tindakan, 

dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna 

dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik.
87

 Sedangkan Guru ialah sebuah profesi 

yang membutuhkan keahlian, keahlian guru tersebut 

diperoleh melalui jalur tertentu.
88

 Jadi, Pembinaan 

guru adalah kegiatan seorang guru yang dilakukan 

secara berdaya guna dan berhasil guna untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik, hal ini 
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berdasarkan pentingnya pembinaan guru diantaranya 

:  

1. Memperbaiki tujuan khusus mengajar guru dan 

belajar siswa 

2. Memperbaiki materi (bahan) dan kegiatan 

belajar mengajar 

3. Memperbaiki metode, yaitu cara mengorganisasi 

kegiatan belajar mengajar 

4. Memeperbaiki penilaian atas media 

5. Memperbaiki penilaian proses belajar mengajar 

dan hasilnya 

6. Memperbaiki pembimbingan siswa atas 

kesulitan kegiatan belajarnya 

7. Memperbaiki sikap guru dan tugasnya.
89
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Hal ini sesuai dengan pelaksanaan pembinaan 

guru di Madrasah Aliyah Pesantren Putri Al-

Mawaddah yakni di harapkan dapat : 

1. Meningkatkan kompetensi guru apabila ada 

pendidik yang kurang kompetensi karena latar 

belakang pendidikan yang tidak sesuai. 

2. Dapat meningkatkan kinerja para guru, 

kompetensi guru semakin baik dan dapat 

memberikan pengalaman bagi guru dan 

memberikan keilmuan yang baru bagi guru. 

Penulis menganalisis bawasannya tujuan 

diadakannya pembinaan guru yakni menghasilkan 

tenaga pendidik yang lebih berkompeten, 

meningkatkan kualitas pendidikan bagi pendidik dan 

peserta didik, menentukan tingkat kompetensi 

seorang guru, meningkatkan efisiensi dan efektivitas 



135 

 

 
 

kinerja guru dan sekolah. Pada kenyataan dalam 

proses belajar belajar mengajar belum semua guru 

sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran 

yang ada. 

Proses belajar dan hasil belajar para siswa 

bukan saja ditentukan oleh sekolah, struktu, akan 

tetapi sebagian besar di tentukan oleh kompetensi 

guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru 

yang kompeten akan lebih mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan dan 

akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga 

belajar para siswa berada pada tingkat optimal. Para 

guru yang telah memiliki kompetensi penuh sudah 

tentu perlu di bina terus agar kompetensinya tetap 

terjaga. Kompetensi guru diperlukan dalam rangka 

mengembangkan dan mendemonstrasikan prilaku 

pendidikan, bukan sekedar mempelajari 
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keterampilan-keterampilan mengajar tertentu, tetapi 

merupakan penggabungan dan aplikasi suatu 

keterampilan dan penegetahuan yang saling 

bertautan dalam prilaku nyata.
90

 Kompetensi guru 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 

(1),, kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi.
91

 

Adapun unsur lain yang menjadi latar 

belakang munculnya kegiatan pola pembinaan guru 

di Madrasah Aliyah di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

sebagai  berikut: 
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1. Adanya peraturan pemerintah guru harus 

profesional dan harus bisa menguasai 4 

kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetnsi profesional seperti tersebut dalam 

undang-undang No 14 Tahun 2005 Pasal 32 

Ayat 1 yaiu pembinaan dan pengembangan 

profesi dan karier. Pasal 32 ayat 2 yaitu 

pembinaan dan pengembangan profesi guru 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

melipui kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional. 

2. Adanya guru yang tidak disiplin dalam proses 

belajar mengajar. 

3. Kurangnya guru dalam menguasai materi 

pembelajaran. 
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4. Untuk meningkatkan kinerja guru dan untuk 

memposisikan profesi secara paripurna. 

5. Adanya guru yang belum bisa menguasai kelas. 

Bentuk dari pembinaan guru ada 3 bentuk. 

Pertama kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan 

tenaga kependidikan, adalah pendidikan prajabatan 

yang ditempuh oleh calon guru, program ini 

dimaksudkan untuk membekali calon guru dan 

memperbaiki kompetensi guru. Pendidikan dan 

pelatihan adalah suatu usaha pelatihan atau  

pembinaan yang memberi kesempatan kepada orang 

yang mendapatkan tugas jabatan tertentu, dalam hal 

tersebut adalah guru, untuk mendapatkan 

pengembangan kinerja guru. Pendidikan dalam 

jabatan adalah proses pembinaan guru yang di 

programkan atau dilaksanakan secara langsung oleh 

kepala sekolah. Ketiganya merupakan sub sistem 
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pembinaan guru yang tidak dapat dipisahkan satu 

dengan yang lainnya. 

Pembinaan guru dilaksanakan secara 

langsung oleh kepala sekolah atau lembaga 

pendidikan tempat ia berkerja. Sesuai dengan 

peraturan pemerintahan yang mengatur pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang sistem 

Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa pelaksanaan 

ketentuan yang menyangkut pengelolaan, penilaian, 

bimbingan, pengawasan, dan pengembangan 

sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah, menjadi tanggung jawab pemerintah. Di 

dalam bab dan pasal peraturan pemerintah tersebut, 

ditegaskan pula bahwa kepala sekolah bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, 

dengan demikian kepala sekolah mempunyai 

kewajiban untuk selalu mengadakan pembinaan 
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dalam arti berusaha agar pengelolaan, penilaian, 

bimbingan, pengawasan dan pengembangan 

pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik.
92

 

Berbagai bentuk pembinaan yaitu : 

1. Pengarahan dari kepala sekolah atau dari 

pimpinan lembaga pendidikan tentang 

kebijakan pendidikan nasional, kebijakan 

lembaga atau program dan kegiatan sekolah. 

2. Kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

guru yang bersangkutan. 

3. Pemberian pengalaman dalam pelaksanaan 

tugas selama proses belajar dan mengajar, 

baik didalam maupun diluar kelas, dsalam 

peningkatan- peningkatan kompetensi guru 
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yang dilaksanakan, baik secara individual 

maupun kelompok. 

Kepala sekolah mempunyai peran untuk 

memberikan bimbingan dan penilaian terhadap 

kinerja guru, terutama melalui pengamatan pada saat 

pembelajaran di dalam kels. Hal ini sangat penting 

karena proses pendidikan pada hakikatnya terletak 

pada kegiatan belajar mengajar didalam kelas 

maupun diluar kelas.  

Berdasarkan teori di atas, hal ini sudah sesuai 

dengan data yanag ada pada Madrasah Aliyah di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah . Penulis menganalisis 

bahwa peran kepala sekolah yaitu berupa pembinaan 

rutinan  setiap jumat malam berupa supervisi 

pendidikan seperti pengarahan dari kepala sekolah 

baik itu mengenai kebijakan nasional maupun 
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kebijakan lembaga, memberikan bimbingan dan 

penilaian terhadap kinerja guru, terutama melalui 

pengamatan proses pembelajaran di dalam kelas.  

Pelaksanaan pembinaan guru disekolah 

antara lain berupa pemberian ketentuan-ketentuan 

berupa tata tertib guru secara jelas, tentang apa yang 

tidak boleh dilakukan dan yang harus dilakukan oleh 

guru. Pembinaan justru tidak hanya dalam bentuk 

teori, tetapi lebih dalam bentuk praktik lapangan. 

Oleh karena itu, kepala sekolah atau pemimpin 

lembaga pendidikan perlu menyadari betapa 

pentingnya pemberian pengalaman tentang banyak 

hal kepada para guru sebagai wujud pemberian 

kepercayaan kepada para guru untuk meningkatkan 

kompetensinya.
93
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Sesuai  dengan data yang ada di Madrasah 

Aliyah. Penulis menganalisis bahwasannya 

pelaksanaan pembinaan guru yang diberikan kepada 

calon guru dengan memberikan beberapa hal 

pelaksanaan pembinaan guru di Pesantren Putri Al-

Mawaddah , yaitu dimulai ketika awal menjadi 

tenaga pendidik yaitu guru. Pembinaan melalui 

aspek internal yang meliputi pembinaan spiritual 

yang dilaksanakan setiap rabu malam kamis. Adapun 

pembinaan melalui aspek eksternal yaitu proses 

pembinaan selama 3 bulan yaitu berupa masukan, 

bimbingan, pengawasan dan pendampingan , 

sehingga bagi mereka yang menjadi tenaga 

kependidik, mampu melakukan proses pengajaran 

kepada peserta didik secara baik. 

Mengadakan pelatihan dengan tujuan untuk 

mengembangkan kinerja guru melalui worksop 
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pendidikan, dengan waktu kondisional yang di 

adakan Pesantren Putri Al-Mawaddah. Proses 

pembinaan yang di programkan atau dilaksanakan 

secara langsung oleh kepala sekolah untuk guru 

sebagai pendidik, yaitu dilaksanakan rutinan 

seminggu sekali tepatnya di hari jumat malam yang 

di pimpin langsung oleh kepala Madrasah Aliyah 

mengenai supervisi pendidikan misalnya 

memperbaiki silabus, memperbaiki RPP, 

mengevaluasi pembelajaran dalam seminggu untuk 

mengetahui kekurangan atau kendala-kendala yang 

dialami guru dalam mengajar.  

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh para pakar, ditegaskan bahwa ada 

sejumlah indikator pembinaan guru di sekolah 

dikatakan berhasil manakala menunjukkan adanya : 
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1) Keterkaitan terhadap perbaikan pengajaran 

yang semakin baik. 

2) Pengetahuan dan partisipasi yang kuat dalam 

aktivitas kelas. 

3) Pemantauan terhadap penggunaan efektivitas 

waktu pelajaran yang semakin baik. 

4) Usaha membantu efektivitas program tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran yang 

semakin optimal. 

5) Memiliki sikap positif kearah para guru,  

pustakawan, laboran, tenaga administrasi dan 

para siswanya.
94

 

 Penulis menganalisis bahwa dampak positif 

pembinaan guru yaitu meningkatkan kapasitas 

spiritual, peningkatan kompetensi guru semakin 

meningkat secara tidak langsung kompetensi dari 
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siswanya juga akan menjadi lebih baik, 

meningkatkan kinerja guru seperti halnya keterkaitan 

terhadap perbaikan pengajaran semakin membaik, 

pemantauan terhadap efektivitasan waktu pelajaran 

semakin baik, dapat menjalankan tugasnya dengan 

baik terutama dalam merencankan kegiatan belajar 

mengajar dan dapat memahami kesulitan belajar, dan 

dapat mengetahui kekurangannya sehingga mampu 

memperbaiki kekurangan kedepannya lebih baik. 

B. Peningkatan Kinerja Guru Melalui Kegiatan 

Pembinaan Guru Madrasah Aliyah di Pesantren 

Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo 

Dari deskripsi data sebelumnya mengenai 

Peningatan kinerja guru melalui kegiatan pembinaan 

guru pengabdian dapat dianalisis bahwa peningkatan 

kinerja guru setelah adanya kegiatan pembinaan 
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sudah mengalami peningkatan dari sebelum adanya 

kegiatan pembinaan. Terbukti bahwa sebelum 

adanya kegiatan pembinaan guru-guru pengabdian 

banyak yang terlambat, dan sering meninggalkan 

kelas. Tetapi dengan adanya kegiatan pembinaan 

guru-guru pengabdian sudah membuahkan hasil 

yang sesuai dengan apa yang diinginkan walaupun 

masih ada kekurangan. 

Hal tersebut selaras dengan pendapat 

Barnawi dan Mohammad Arifin dalam bukunya 

Kinerja Guru Profesional mengemukakan bahwa 

guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan 

melalui kinerjanya pada tingkat institusional dan 

instruksional.
95
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Guru selalu di tuntut untuk selalu 

meningkatkan kompetensi dan kemampuannya 

dalam berkerja, karena tuntutan tersebut berdampak 

kepada peserta didik (siswa). Guru harus menguasai 

pembelajaran, mengelola kelas dengan baik, dan 

guru harus mengelola pembelajaran merumuskan 

pembelajaran dan menjabarkan kompetensi dasar. 

Dengan kegiatan pembinaan dalam meningkatkan 

kinerja guru-guru pengabdian, siswa pun merasa 

sangat senang karena pembelajaran dikelas sekarang 

jauh berbeda dari pembelajaran sebelumnya, jika 

pembelajaran sebelumnya guru sering kali tidak 

masuk, pembelajaran tidak nyaman tetapi sekarang 

kondisi kelas sudah aman tertib dan berjalan dengan 

baik. 
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C. Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan 

Pembinaan Guru Madrasah Aliyah di Pesantren 

Purti Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo 

Dalam pembinaan guru tentu saja mengalami 

kendala. Seperti yang terjadi di Madrasah Aliyah 

Pesantren Putri Al-Mawaddah  Coper Jetis Ponorogo 

beberapa guru belum dapat secara baik dalam 

melaksanakan tugasnya yang telah ditetapkan, unutk 

dijadikan tuntutan dalam menjalankan tugas 

profesinya sebagai pendidik. 

Ada beberapa faktor yang menjadikan 

kendala dalam pembinaan guru di Madrasah Aliyah 

Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo 

menurut analisis peneliti sebagai berikut: 

1. Kurangnya kesadaran dari pihak guru yang di 

bina terhadap disiplin yang telah ditentukan dari 
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Pesantren Putri Al-Mawaddah pada saat 

pembinaan, sehingga menyebabkan hasil dari 

pembinaan kurang efektif sebagaimana yang 

diharapkan. 

2. Sulitnya kehadiran guru secara penuh di 

Madrasah Aliyah Pesantren Putri Al-Mawaddah 

Coper Jetis Ponorogo, dikarenkan adanya 

beberapa keperluan dari guru yang dibina. 

Seperti, kesibukan dengan tugas kuliah bagi 

yang masih kuliah. 

Faktor yang menghambat pembinaan guru 

adalah kurang disiplinnya para guru dalam 

mengikuti pembinaan yang telah ditentukan dari 

pesantren sehingga menyebabkan hasil dari 

pembinaan kurang efektif sebagaimana yang 

diharapkan pihak Madrasah, sulitnya kehadiran guru 
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secara 100% di Madrasah Aliyah Pesantren Putri Al-

Mawaddah. 

Agar tugas-tugas kepala sekolah sebagai staf 

dalam membantu atasan, dapat dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya, maka kepala sekolah selalu : 

1. Melihat, memperhatikan dan mencari cara-cara 

baru untuk maju. 

2. Memberikan informasi yang di perlukan tentang 

sebab-sebab akibat suatu tindakan. 

3. Memiliki perasaan prioritas, cara berfikir tepat 

waktu, strategik,  perspektif dan pertimbangan-

pertimbangan yang lain. 
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4. Menyadari kedudukan sebagai pemikir atau 

otak dari pemimpin, bukan sebagai pengambil 

keputusan dan pemberi perintah.
96

 

Hal ini , upaya kepala sekolah mengatasi apa 

yang menjadi kendala dari pelaksanaan 

pembinaan guru yaitu para guru yang 

berhalangan hadir disuruh membuat keterangan 

tidak masuk dengan jelas. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Pembinaan guru Madrasah Aliyah di Pesantren 

Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo 

melalui 2 aspek yaitu eksternal dan internal. 

Internal melalui pembinaan spiritual. Sedangkan 

eksternal melalui pelatihan untuk 

mengembangkan kinerja guru, serta pelatihan 

atau program yang dilaksankan kepala sekolah 

atau pimpinan lembaga. Proses pelaksanaan 

pembinaan terhadap pendidik, dilaksanakan 

selama 3 bulan yaitu dengan cara memberikan 

masukan, bimbingan, pengawasan, dan 

pendampingan sehingga para guru mampu 
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melakukan proses pengajaran kepada peserta 

didik. 

2. Terjadi peningkatan kinerja guru, terbukti bahwa 

guru-guru pengabdian saat ini sangat tertib, 

datang tepat waktu, kegiatan belajar mengajar 

berjalan dengan lancar dan aman. Semua itu 

akan berdampak pada peserta didik, karena guru 

merupakan penentu keberhasilan pendidikan 

melalui kinerjanya. 

3. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan 

pembinaan guru di Madrasah Aliyah di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo adalah waktu pembinaan yang begitu 

singkat, dari beberapa jumlah guru masih ada 

sebgian orang yang belum bisa menguasai 

dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu 

bagi guru yang belum mampu akan mengikuti 
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supervisi yang akan dilakukan seminggu sekali 

setiap malam jumat malam. 

B. Saran-saran  

1. Kepada lembaga pendidikan Madrasah Aliyah 

Pesantren Putri Al-Mawaddah untuk 

meningkatkan kompetensi guru dalam usaha 

meningkatkan kompetensi guru demi 

tercapainya tujuan pendidikan Islam dan tujuan 

pendidikan nasdional serta menambah 

kepercayaan masyarakat. 

2. Kepada semua guru Madrasah Aliyah di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah untuk tetap terus 

berjuang dalam menigkatkan kompetensi guru. 
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