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INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL TESIS 

PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MELALUI 

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PADA MADRASAH 

TSANAWIYAH NEGERI 3 PATI TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

 

1. Identifikasi masalah 

a. Masih rendahnya profesional guru. 

b. Masih banyaknya guru yang tidak memiliki keetrampilan yang tinggi 

dan wawasan yang luas. 

c. Masih terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasinya. 

d. Guru yang belum mampu mengembangkan kompetensi yang 

dimilikinya. 

2. Pedoman wawancara 

a. Pelaksanaan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 

profesional guru melalui program pelatihan dan pengembangan pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati Tahun Pelajaran 2020/2021? 

1) Apakah program kualifikasi guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 

Pati ini sudah berjalan dengan baik? 

Kepala Madrasah : “Secara umum kualifikasi disini sudah berjalan 

dengan baik, sesuai dengan mapel, sesuai dengan kualifikasi 

pendidikan, meski sebelumnya pernah terjadi istilah mismatch tapi 

sudah ditanggulangi ketika mereka melaksanakan pendidikan sesuai 

dengan bidangnya. Dulu pun pernah ada pendidikan selama 1 tahun 

untuk penyesuaian dengan bidang studinya dan itu pun tidak banyak, 

kebanyakan guru agama yang mengikuti untuk bisa mengajar ke 

pelajaran umum. Disamping itu, kami juga memberikan kesempatan 

dan sangat mendukung bagi guru untuk melanjutkan program studi 

yang lebih tinggi”. 

 



Wakakur: “Kualifikasi guru sudah berjalan dengan baik, 98% guru 

yang mengajar di MTsN 3 Pati ini sudah mengajar dengan ijazah 

minimal S1 nya secara Linier. Hanya ada dua  guru yang mengajar 

tidak sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Adapun jika ada 

beberapa guru yang ingin meningkatkan kualifikasinya untuk studi 

lanjut itu diperkenankan dari madrasah, baik itu program beasiswa 

dari pemerintah ataupun  dilakukan secara pribadi.” 

 

2) Bagaimana program sertifikasi guru yang ada di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Pati? 

KTU: “Semua guru PNS di madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati 

sudah tersertifikasi, sedangkan guru honorer ada 5 yang sudah 

tersertifikasi dan ada 5 guru honorer yang belum tersertifikasi. 

Dalam program ini kita mengikuti program pemerintah dibeberapa 

tahun yang lalu ketika digulirkan program sertifikasi yang dimulai 

dari portofolio, ataupun PLPG. Semua diikuti berdasarkan aturan 

yang berlaku atau yang sudah digariskan oleh pemerintah.” 

 

3) Layanan apa yang diberikan pihak madrasah kepada para guru 

mengenai program sertifikasi? 

Bu Rini : “Program sertifikasi adalah program dari pemerintah yang 

diperuntukkan bagi guru sebagai bentuk pengakuan sebagai guru 

profesional. Pihak madrasah memberikan dukungan sepenuhnya 

kepada guru untuk mengikuti program sertifikasi. Pihak madrasah 

telah membantu dan menfasilitasi untuk melengkapi persyaratan-

persyaratan yang mesti dipenuhi dalm sertifikasi, seperti mengikut 

sertakan guru dalam kegiatan-kegiatan, mendorong guru untuk 

melakukan pengembangan diri dan sebagainya.” 

 

4) Bagaimana dengan program pelatihan untuk para guru? Serta 

pelatihan apa sajakah yang sudah pernah diikuti para guru? 

Kepala Madrasah : “Upaya pelatihan yang dilakukan untuk 

mengembangan profesionalisme tenaga pendidik sudah cukup baik. 

Dari kegiatan pelatihan yang ada kegiatan sering diikuti adalah 

kegiatan pelatihan diluar madrasah dengan mengirimkan tenaga 

pendidik mengikuti Diklat, Workshop sesuai dengan jumlah peserta 

yang dibutuhkan dalam permintaan (undangan), namun pelatihan 

didalam madrasahpun juga dilakukan semacam inhouse trainning. 

Pendidikan dan Pelatihan yang ada , diantaranya diklat kompetensi 

mata pelajaran, diklat keperpustakaan, bimbingan tekhnis kurikulum, 

diklat pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas diri misalnya 



publikasi  ilmiah, diklat karya tulis ilmiah,, diklat  media 

pembelajaran baru ataupun diklat PTK.” 

 

5) Bagaimana cara bapak dalam menentukan siapa saja guru yang akan 

mengikuti pelatihan, workshop atau loka karya dalam rangka 

meningkatkan kompetensi profesionalisme guru? 

Kepala Madrasah : “Madrasah memberikan fasilitas bagi para guru 

yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini 

lembaga berkoordinasi dengan pihak lain semisal kantor kementerian 

agama kabupaten. Pemilihan peserta pun disesuaikan dengan diklat 

yang akan dilaksanakan. Bilamana dalam satu mata pelajaran 

diampu lebih dari 3 orang guru tentunya madrasah ada koordinator 

PKB (keprofesian berkelanjutan), yang akan menyeleksi, 

menimbang dan memilih guru untuk diikutkan diklat sesuai dengan 

kebutuhan. Atau bisa dilihat dengan sasaran kerja pegawai yaitu 

siapa guru yang punya keinginan atau membuat rencana bahwa 

dalam tahun ini akan mengikuti kegiatan yang dimaksud.” 

 

6) Layanan apa saja yang diberikan kepala madrasah kepada para guru 

mengenai program pelatihan? Dan pelatihan dalam bentuk apakah 

yang pernah diikuti oleh para guru? 

Pak Warno : “Untuk peningkatan profesionalisme guru pihak 

madrasah atau kepala madrasah mengirim guru-guru pada beberapa 

kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, IHT (inhouse Trainning) 

yang diselenggarakan oleh instansi terkait baik kementerian agama 

maupun kementerian pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan 

jumlah peserta yang diminta (undangan). Kemudian ada juga untuk 

meningkatkan profesionalisme guru madrasah mengadakan 

workshop sendiri yang biasanya dilaksanakan pada awal tahun 

pelajaran, seperti bedah kurikulum, penyusunan perangkat. Kegiatan 

pelatihan diluar madrasah seperti workshop peningkatan kompetensi 

penulisan karya ilmiah, peningkatan 

kompetensi guru mata pelajaran PAI yang diikuti waka kurikulum 

dan guru yang bersangkutan. Juga ada pelatihan penyusunan naskah 

soal ujian madrasah berstandar nasional.” 

 

7) Tindakan apa yang bapak lakukan dalam program supervisi? 

Kepala Madrasah : “Supervisi yang sudah saya lakukan yaitu 

supervisi kunjungan kelas, jadi saya melihat bagaimana guru 

mengajar dikelas, sebagai tugas kepala madrasah. Kemudian 

dilanjutkan dengan supervisi individu yaitu saya ajak guru untuk 



berbincang-bincang guna menindak lanjuti masalah yang terjadi, 

memberikan motivasi untuk memecahkan masalah yang ada. Agar 

pembinaan dan bimbingan terhadap guru yang dilakukan dengan 

maksud mengoptimalkan kemampuan kinerja guru dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan.” 

 

8) Bagaimana pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan kepala 

madrasah? 

Wakakur : “Pelaksanaan supervisi yang dilakukan kepala madrasah 

adalah dengan menggunakan teknik individual yakni dengan metode 

kunjungan kelas. Setelah menentukan teknik kepala madrasah 

melakukan perencanaan. Perencanaan ini terdiri dari : a) tahap 

persiapan yang dilakukan oleh guru ketika proses pembelajaran akan 

dimulai, b) tahap pengamatan selama kunjungan kelas, yakni 

mengamati proses pembelajaran berlangsung, c) tahap akhir 

kunjungan, kepala madrasah bersama guru mengadakan diskusi 

untuk membicarakan hasil-hasil observasi, d) kemudian melakukan 

tahap tindak lanjut. Tahapan supervisi yang dilakukan kepala 

madrasah tersebut adalah untuk mempermudah dalam pelaksanaan 

supervisi. Dimana tindak lanjutnya nanti akan mendapatkan hasil 

yang baik sesuai dengan keadaan yang ada.” 

 

Pak Yasin : “Masih terkait tentang supervisi, supervisi kepala 

madrasah dilakukan secara terjadwal pada kurun waktu tertentu dan 

dilaksanakan oleh kepala madrasah dan kegiatan supervisi yang 

dilakukan tidak hanya dilakukan oleh kepala madrasah akan tetapi 

diberikan kewenangan terhadap guru yang senior yang sudah 

memiliki kompetensi yang baik untuk dapat membantu kegiatan 

supervisi kepala madrasah.” 

 

Guru : “Adapun supervisi yang dilakukan kepala madrasah 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati juga dilakukan oleh pengawas 

madrasah. Dimana dalam hal ini di madrasah kurang lebih setiap 

akhir semester pengawas madrasah melakukan tugasnya melihat dan 

mengamati kinerja tenaga pendidik”. 

 

9) Bagaimana menurut bapak mengenai program MGMP di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Pati? 

Guru : “Program MGMP ini ialah suatu kegiatan yang sangat 

menunjang dalam meningkatkan mutu guru dan juga madrasah. 

Karena disini kita dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan 

dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru. Kepala madrasah 

pun seringkali mengikut sertakan guru-guru dalam kegiatan MGMP. 

Kegiatan MGMP ini ada beberapa mata pelajaran sudah berjalan 



dengan baik dan itu sangat dibutuhkan untuk ajang pertemuan guru, 

silaturahmi, tukar-menukar informasi, tukar-menukar pengalaman 

mengajar, berbagi materi pelajaran serta berdiskusi.” 

 

10) Dalam pelaksanaan MGMP, MGMP apa yang  sudah/bahkan sering 

di ikuti oleh para guru? 

P Yasin : “MGMP adalah suatu program pengembangan yang sangat 

baik bagi guru dalam meningkatkan pengetahuan. MGMP yang ada 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati ini diikuti oleh madrasah-

madrasah lain yang ada disekitar. MGMP yang sudah terbentuk dan 

aktif hamper disemua mata pelajaran. Pelaksanaan MGMP ini sudah 

diikuti lebih sering pada pengembangan dalam pembelajaran.” 

11) Bagaimana dengan program simposium, apakah terlaksana atau 

tidak? 

Kepala Madrasah : “Kegiatan simposium di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 3 Pati kurang adanya perhatian, karena guru-guru lebih 

tertarik untuk mengikuti seminar, workshop di bandingkan 

simposium, bahkan untuk sekarang ini sudah jarang adanya 

simposium.” 

 

Guru : “Guru sering mengikuti kegiatan pelatihan selain simposium 

maka para guru pun enggan untuk mengikuti program ini. selain itu 

keterbatasan biaya dan waktu para guru pun menjadi kendala dalam 

kegiatan pengembangan ini.” 

 

12) Bagaimana dengan program penelitian sendiri pak? Apakah ada 

penelitian dari bapak sendiri atau dari luar unutuk meningkatkan 

kompetensi profesionalisme guru? 

Kepala Madrasah : “Kegiatan penelitian ini bersifat kegiatan 

tindakan kelas, saya melaksanakan sendiri dan belum ada penelitian 

oleh ahli pendidikan dari luar untuk melakukan hal ini. dan 

penelitian yang saya lakukan itu masuk dalam kegiatan supervisi 

pendidikan yang saya lakukan. Sebenarnya secara umum penelitian 

tindakan kelas dengan kegiatan supervisi sama namun yang 

membedakan adalah kalau supervisi itu dilakukannya tidak begitu 

mendalam mengamati kinerja guru dalam mengajar. Namun kalau 

penelitian tindakan kelas itu dilakukan secara mendetail apa saja 

yang kurang dalam mengamati kinerja guru dikelas.” 

 



b. Faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan kompetensi 

profesional guru melalui program pelatihan dan pengembangan pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati Tahun Pelajaran 2020/2021 

1) Apa faktor penghambat yang dihadapi dalam mengembangkan 

profesionalisme guru di MTsN 3 Pati? 

Kepala Madrasah : “Faktor penghambat yang saya hadapi dalam 

pengembangan profesionalisme guru di madrasah ini adalah 

kurangnya dana untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, keterbatasan 

sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana ini akan 

menghambat kelancaran proses pembelajaran sehingga sulit bagi 

guru untuk mengajar secara profesional. Lalu hambatan lainnya 

adalah tidak semua guru memiliki kesadaran yang tinggi akan 

pentingnya keprofesionalan guru, dan itu membuat mereka kurang 

tertarikdengan adanya pelatihan-pelatihan. Dan ada juga hambatan 

dari guru yang sudah melakukan pelatihan-pelatihan, workshop, 

seminar dan lain-lain dalam mempraktikkan ulang yang sudah 

didapatkan dari pelatihan-pelatihan yang diadakan, sekalipun mereka 

mudah diarahkan terkadang sulit bagi mereka meninggalkan 

kebiasaan-kebiasaan mengajar yang hanya menggunakan metode 

ceramah saja, tapi hambatan tersebut tidak menghalangi saya untuk 

tetap berusaha memajukan madrasah ini termasuk dalam hal 

mengembangkan profesionalisme guru.” 

 

Guru Bahasa Arab : “Hambatannya adalah kurangnya ketersediaan 

fasilitas, keterbatasan sarana dan prasarana, dan kurangnya alat 

peraga dalam proses pembelajaran yang secara langsung akan 

menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Lalu kurangnya dana 

yang bisa mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan-pelatihan. Hal 

ini mengakibatkan melemahnya semangat para guru untuk 

mengembangkan diri dan berinovasi dalam pembelajaran.” 

 

Guru IPA : “Hambatan utama yang paling terlihat di madrasah ini 

adalah keterbatasan sarana dan prasana. Tentu saja jika sarana dan 

prasananya kurang akan menghambat jalannya kelancaran suatu 

pekerjaan. Lalu kurangnya dana untuk mengikuti pelatihan-

pelatihan. Dan menurut saya tidak semua guru di madrasah ini 

termotivasi dalam mengikuti pelatihan-pelatihan.” 

 

Guru Bahasa Indonesia : “Menurut saya di madrasah ini memang 

sangat kurang akan ketersediaan sarana dan prasarana, sehingga 

menghambat kelancaran proses pembelajaran. Karena dalam proses 

pembelajaran sangat dibutuhkan bahan untuk memudahkan para 

siswa dalam belajar contohnya seperti alat peraga. Jika sudah kurang 



fasilitas dalam belajar otomatis akan sangat sulit mempermudah para 

siswa dalam menangkap materi yang diajarkan. Oleh karena itu kami 

sangat berharap akan ketersediaan sarana prasarana yang lengkap 

untuk menunjang mutu pendidikan terkhususnya dalam proses 

pembelajaran. Dan kurangnya dana untuk mengikuti pelatihan-

pelatihan.” 

 

Guru : “Selama saya di madrasah ini sangat jarang pengawas datang 

ke madrasah ini untuk membina atau membimbing atau 

memonitoring kami dalam hal mengembangkan profesionalisme 

guru. Dan menurut saya itu salah satu hambatan yang ada di 

madrasah ini dan yang dapat menghambat pengembangan 

profesionalisme guru.” 

 

2) Apa faktor pendukung yang dihadapi dalam mengembangkan 

profesionalisme guru di MTsN 3 Pati? 

Kepala Madrasah : “Menurut saya faktor pendukung dalam 

mengembangkan profesionalisme guru ada tiga yaitu, faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah 1) semangat dalam 

menjalankan tugasnya: seorang guru hendaknya memiliki semangat 

yang kuat dalam menjalankan tugasnya, sehingga ia dapat 

bertanggung jawab baik dalam mendidik, mengarahkan, dan 

memotivasi para peserta didik. Semangat dalam dirinya sangat 

berdampak pada cara seorang guru mengajar. 2) 

tingkatpendidikannya: seorang pendidik akan menjadi profesional 

apabila ia mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Karena tingkat 

pendidikan sangat mendukung terbentuknya kinerja yang 

profesional. 3) intelektual: seorang pendidik yang intelektual atau 

pinter sangat mendukung dalam mewujudkan kinerjanya sebagai 

pendidik yang profesional dan juga dapat meningkatkan mutu 

pendidikan. Intelektual yang saya maksud adalah kemapuan seorang 

pendidik dalam menyusun materi pelajaran yang rumit menjadi 

mudah dimengerti para siswanya. Kemampuan seorang pendidik 

dalam menyesuaikan suasana belajar yang nyaman, senang, dan 

mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Dan 

faktor eksternalnya adalah kurikulum, suasana atau kondisi kelas, 

dan sarana prasarana yang lengkap.” 

 

Guru Bahasa Indonesia: “Faktor pendukung dalam pengembangan 

profesionalisme guru adalah adanya dukungan yang besar dari kami 

para guru. Apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau 

perintahkan terhadap kami pasti kami dengarkan dan kami patuhi. 

Tapi kami selaku bawahan selalu berusaha untuk melaksanakan dan 

mendukung apapun yang beliau lakukan, karena kalau bukan kami 

siapa lagi yang mendukung dan lagian itu semua untuk kebaikan 



kami di madrasah ini. Dan yang sering menjadi penghambatnya 

adalah keterbatasan sarana dan prasarana.” 

 

Guru Bahasa Arab : “Menurut saya faktor pendukungnya adalah 

adanya kesadaran yang besar dalam diri, sehingga akan 

mempermudah jalannya untuk mengembangkan keprofesionalan 

guru. Lalu motivasi atau dorongan yang tiada henti dari kepala 

madrasah dan ini akan membuat semangat yang tinggiuntuk terus 

belajar mengembangakan ilmu terkhusus untuk mengembangkan 

profesionalisme. Karena yang paling penting itu dorongan dari 

dalam diri dan dorongan dari luar diri.” 

 

Guru : “Saya sangat setuju dengan jawaban mengenai faktor 

pendukung profesionalisme guru di madrasah ini. Karena yang kami 

butuhkan hanyalah semangat dari dalam dan semangat dari luar diri. 

Adanya motivasi dan dorongan akan membuat kami merasa 

semangat dalam mengerjakan suatu pekerjaan.” 

 

c. Hasil peningkatan kompetensi profesional guru melalui program 

pelatihan dan pengembangan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati 

Tahun Pelajaran 2020/2021 

1) Apakah kemampuan profesional (professional capasity), 

sebagaimana terukur dari ijazah, jenjang pendidikan, jabatan dan 

golongan, serta pelatihan? 

Kepala Madrasah : “Ya dalam menyelenggarakan pelatihan dalam 

rangka meningkatkan  kompetensi guru  pernah kita lakukan bahkan 

terbilang sering kita lakukan.  Seperti pelatihan k 13, dan juga ada 

pelatihan setiap minggu,  pelatihan tiap bulan dan akhir semester , 

seperti halnya pelatihan peningkatan kompetensi guru bagaimana 

cara mengajar”. 

“Pernah, bahkan sering karena kepala madrasah memberikan 

perhatian yang baik akan hal ini, pelatihan yang kita dapatkan 

biasanya pelatihan kurikulum k 13 misalnya, akhlak, dan al-qur’an. 

Yang diadakan dalam kurun waktu satu minggu sekalii, satu bulan 

sekali dan setiap akhir semester.” 

“Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru ya pernah seperti 

pelatihan kurikulum, pendidikan keagamaan seperti alqur’an, serta 

pelatihan dalam meningkatkan kompetensi kami selaku guru dan 

inikami dapatkan dalam kurun waktu semingu sekali, sebulan sekali 

dan sekali satu semester.
 
“ 

 



2) Apakah guru mengembangkan dan berinovasi dalam menggunaan 

media pembelajaran yang ada di MTsN 3 Pati? 

Kepala Madrasah : “Ya kalau hal inovasi untuk penggunaan media 

pembelajaran memang kita serahkan kepada guru sepenuhnya. 

Seperti halnya inovasi yang dilakukan guru mereka selain 

menggunakan elektronik mereka juga menggunakan bahan-bahan 

terkait pembuatan media pembelajaran Pelatihan kepada guru 

kerjasama yang baik pemberian hak meningkatkan kompetensi 

dalam proses pembelajran kerjasama yang baik Otoritas dalam 

penggunaan  media pembelajaran otoritas dalam penggunaan media 

pembelajaran biasanya seperti kayu, stik atau dalam bentuk lainya 

yang mampu mempermudah proses pembelajaran.” 

“Dalam penggunaan media pembelajaran  bapak diberi hak 

sepenuhnya untuk berinovasi seperti penggunaan infokus, kemudian 

alat peraga, alat praktek”. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

 

   

FOTO-FOTO WAWANCARA 

 

1. Wawancara dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati ( Drs.H 

Supalal, M.Pd ) 

 

2. Wawancara dengan Wakil Kepala Bidang Akademi ( Warno, M.Pd ) 

 

 



 

 

3. Wawancara dengan Wail Kepala Bidang Kesiswaan ( Ali Yasin, S.Pd., M.Si ) 

 

 

 

4. Wawancara dengan Guru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

5. Wawancara dengan Guru BP ( Dra. Rini Indah Cahyani, M.Pd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


