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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

Sejarah Berdirinya Madrasah  

Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung Demak 

adalah satuan pendidikan setingkat Sekolah menengah Pertama (SMP) 

berciri khas agama Islam yang menyelenggarakan program pendidikan 3 

tahun setelah Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Sekolah Dasar (SD) 

sederajat. 

Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung Demak 

berdiri pada tahun 1984 dan pada tanggal 10 September 1985 Madrasah 

Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung Demak mendapat ijin 

operasional dan SK pendirian dari Departemen Agama dengan Surat 

Keputusan (SK) nomor Wk/5.c/27/Pgm/Ts/1985. Madrasah Tsanawiyah 

Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung Demak merupakan madrasah dengan 

manajemen yang baik. Hal ini terbukti antara lain dengan status 

terakreditasi A dengan SK terakhir dengan nomor 044/BANSM-

JTG/SK/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018. 
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Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung Demak  

beralamat di desa Kedungmutih Wedung Demak, lebih tepatnya di  Jln. 

KH. Nur Hadi No. 07 RT.04/RW.02 Kedungmutih.1 

A. Letak Geografis Madrasah 

Madrasah ini terletak di wilayah Kecamatan Wedung Kabupaten 

Demak, tepatnya bagian utara yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten 

Jepara. Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung Demak  

tepatnya berada di Kauman desa Kedungmutih Kecamatan Wedung 

Kabupaten Demak. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Buko, di 

sebelah barat berbatasan dengan desa Kedungkarang, di sebelah selatan 

berbatasan dengan desa Babalan, dan di sebelah utara berbatasan dengan 

Desa Kedungmalang, Kedung, Jepara.  

Dari kota kecamatan  berjarak  5 km, dan dari kota kabupaten 

berjarak kurang lebih 25 km. Sampai  tahun  1995, untuk dapat sampai ke 

Madrasah Tasnawiyah Ribhul Ulum, para tamu yang datang, baik dari 

kabupaten maupun dari wilayah  memerlukan energi  yang cukup, karena 

mereka harus melalui  pejalanan yang cukup berat dengan kondisi jalan 

yang rusak berat dan bergelombang.  Walaupun letaknya yang cukup jauh 

ini, tetap tidak mengurangi semangat bekerja para pelaksana tugas untuk 

terus belajar, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan para pemangku 

kepentingan. 

                                                 
1
Hasil Wawancara dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih 

Wedung Demak, Nur Huda, M.Pd, 20 Januari 2020. Data ini juga terkonfirmasi pada situs 

https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20364404 
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Namun syukurlah berkat perhatian yang serius dari Pemerintah 

Daerah akhirnya pada tahun ini hampir seluruh jalan menuju madrasah ini 

sudah mulus. Semoga dapat mempermudah arus transportasi, konsultasi, 

dan koordinasi  dengan semua pihak,  Sehingga ke depan madrasah 

semakin berkualitas. Amin 

B. Visi dan Misi Madrasah 

Dalam merumuskan visinya, Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum 

Kedungmutih Wedung Demak sebagai lembaga pendidikan tingkat 

menengah pertama yang berciri khas Islam perlu mempertimbangkan 

harapan peserta didik, orang tua peserta didik, lembaga pengguna lulusan 

madrasah dan masyarakat. Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum 

Kedungmutih Wedung Demak juga diharapkan merespon perkembangan 

dan tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; era 

informasi dan global yang sangat cepat. Untuk itu Madrasah Tsanawiyah 

Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung Demak ingin mewujudkan harapan  

tersebut  melalui visinya yang mulia, yaitu : 

Visi Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum 

Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertaqwa, maju 

dalam prestasi santun dalam pekerti. 

Misi Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum 

1. Menyelenggarakan pendiidkan yg berkualitas 
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2. Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari al 

qur'an 

3. meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga 

kependidikan sesuai perkembangan dunia pendidikan 

C. Motto Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum 

“Maju dalam prestasi santun dalam pekerti.” 

 

D. Tujuan   

a. Pada tahun pelajaran 2020/2021 rata-rata nilai ujian akhir mencapai 

nilai minimal 7,00  

b. Pada tahun pelajaran 2020/2021  lulusan madrasah  hafal Asmaul 

Husna, hafal surat-surat pilihan, dapat memimpin tahlil, dan terampil 

berpidato. 

c. Pada tahun pelajaran  2020/2021 madrasah berhasil menjadi juara 

dalam lomba akademik dan non akademik tingkat kabupaten Demak. 

d. Peserta didik  memiliki kompetensi dan konsistensi dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam. 

e. Pada tahun 2020/2021 peserta didik telah memiliki kebiasaan salat 

dhuha dan salat dhuhur berjamaah, maulid nabi dan manqiban. 

f. Terwujudnya  perilaku dan budaya Islami di lingkungan madrasah. 

g. Pada tahun pelajaran 2020/2021 kegiatan pembelajaran 99% tepat 

waktu. 
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h. Pada tahun pelajaran 2020/2021 memiliki tim paskibra yang siap 

pakai, regu pramuka tergiat, tim rebana, PMR, dan tim olahraga yang 

kompetitif. 

i. Pada tahun 2020/2021 kesadaran infaq dan sedekah warga madrasah 

serta kegiatan sosial kemanusiaan. 

j. Pada tahun 2020/2021 warga madrasah melakukan upaya pencegahan 

terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

k. Pada tahun 2020/2021 warga madrasah melakukan upaya terhadap 

pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 

E. Sasaran  

a Rata-rata Nilai ujian akhir Pada tahun pelajaran 2020/2021 mencapai 

nilai minimal 7,00 

b Lulusan madrasah pada tahun pelajaran 2020/2021 hafal surat-surat 

pendek, hafal Asmaul Husna, dapat memimpin tahlil, dan Terampil 

berpidato empat bahasa. 

c Madrasah pada tahun pelajaran  2020/2021 berhasil menjadi  juara 

lomba KSM, AKSIOMA dan OSKANU 

d Madrasah pada tahun pelajaran  2020/2021 berhasil menjadi  juara  

lomba akademik dan non akademik. 

e Madrasah pada tahun pelajaran  2020/2021 berhasil menjadi  juara  

lomba Pramuka (jambore ranting) 
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f Peserta didik  melaksanakan salat dengan benar, khusu‟, dan tertib. 

g Peserta didik gemar membaca Al-Qur‟an, kitab al-barjanzi dan Manaqib 

dengan benar, fasih, dan tartil. 

h Pada tahun 2020/2021, peserta didik telah terbiasa melaksanakan salat 

dhuha dan salat dhuhur berjamaah. 

i Seluruh warga madrasah berperilaku dan berbudaya islami. 

j Sebanyak  95 % warga madrasah datang dan pulang tepat waktu dan 

tidak ada jam pembelajaran yang kosong . 

k Madrasah memiliki tim paskibra yang siap pakai, regu pramuka tergiat 

dalam jambore, barung tergiat dalam pesta siaga, tim rebana yang 

kreatif, mandiri, dan kompetitif, tim PMR  yang profesional, dan tim 

olah raga yang kompetitif. 

l Meningkatnya kesadaran infaq dan sedekah warga madrasah serta 

kegiatan sosial kemanusiaan 

m Warga madrasah pada tahun 2020/2021 melakukan upaya pencegahan 

terhadap terjadinya pencemaran, pencegahan terhadap terjadinya 

kerusakan lingkungan hidup 

n Warga madrasah pada tahun 2020/2021 melakukan upaya terhadap 

pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

F. Program  
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a. Pendalaman materi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, 

IPA, Bahasa Inggris, IPS dan PKn serta pendidikan Agama Islam 

(Aqidah Akhlak, Quran Hadits, Fiqih, SKI) dan Bahasa Arab. 

b. Pengadaan Buku/ Soal-soal Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, 

Bahasa Inggris, IPS dan PKn serta pendidikan Agama Islam (Aqidah 

Akhlak, Quran Hadits, Fiqih, SKI) dan Bahasa Arab. 

c. Pembiasaan hafalan  ayat dan doa. Hafalan  surat-surat pendek, 

Hafalan Asmaul Husna. sebelum pelajaran, Hafalan doa  sebelum 

pulang setiap hari. 

d. Bimbingan Tahlilan, berjanzenan dan manqiban untuk kelas 9 

e. Penguatan mata pelajaran Takhasus  

f. Pembentukan dan pembimbingan kelompok belajar Bahasa dan MIPA  

g. Bimbingan salat secara kontinu melalui Praktek Ibadah kegiatan 

keagamaan.  

h. Bimbingan BTQ dan tadarus bin Nadhar serta baca kitab kuning pada 

pembelajaran intra kurikuler dan bulan Ramadhan. 

i. Pembiasaan dan pemantauan pelaksanaan akhlak karimah di 

madrasah dan di luar madrasah. 

j. Pembiasaan dan pemantauan salat dhuha dan salat dhuhur 

berjama‟ah. 

k. Pembiasaan perilaku dan budaya islami bagi seluruh warga madrasah. 

l. Pembiasaan hidup bersih dan sehat 
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m. Penegakan disiplin bagi seluruh warga madrasah. 2 

G. Kondisi Objektif  Sekolah/Madrasah  

Profil Madrasah 

 Nama Madrasah :  MTSS RIBHUL ULUM 

 Alamat Madrasah : 

Jalan  :  Jl. KH. Nur Hadi No. 7, RT. 4 RW. 2,  

Desa/Kelurahan :    Kedung Mutih 

Kecamatan :  Wedung 

Kabupaten  :  Demak 

Provinsi  :  Jawa Tengah 

Kode Pos  :  59554 

 Telepon  :  HP 081326543391 

 Email   :  mtsribhululumkedungmutih@gmail.com 

 Website   :  http://mtsnuribhululum.mysch.id/ 

 Nama Penyelenggara           : YASPIRU NU 

 Nomor Statistik Madrasah   :  121233210098 

 NPSN    :  20364404 

 Jenjang Akreditasi  :  Terakreditasi “A” 

 Tahun Berdiri  :  1984 

 Tahun Beroperasi :  1984 

 Waktu Belajar     :  Pagi 

                                                 
2 

Hasil Wawancara dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih 

Wedung Demak, Nur Huda, M.Pd, 20 Januari 2020. 
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 Jumlah Jam Pelajaran/Minggu : 48 jam 

 Status Tanah    :  Wakaf 

 Luas Tanah    :  1300 m
2
 

 Status Bangunan   :  Milik sendiri 

 Kepala Madrasah : 

◦ Nama   :  Nur Huda, S.Ag, M.Si 

◦  NIP.   : 197008192006041002  

◦ Alamat Rumah  :  Kedungmutih Wedung Demak 

 Data Jumlah Pendidik dan kependidikan 

◦ Kepala Madrasah  :  1   Orang 

◦ Guru Umum/Kelas :  12 Orang 

◦ Guru PAI   :  2   Orang 

◦ Guru Penjaskes  :  1   Orang 

◦ Pegawai Tata Usaha :  1   Orang 

◦ Penjaga Madrasah  :  1  Orang 
3
 

 

H. Struktur Organisasi dan Pengelola Madrasah  

Struktur Organisasi  

                                                 
3
Sochibul Latif Ka.TU Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum, Interview, Wedung, 28 

Pebruari 2020 
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Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum 

Kedungmutih Wedung Demak merupakan gambaran pembagian 

kewenangan dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai 

dengan tugas, kewenagan yang menjadi tanggungjawab masing-

masing pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Madrasah 

Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung Demak Demak. 

Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum dipimpin oleh kepala 

madrasah yang diangkat oleh yayasan (YASPIRU NU Ribhul 

Ulum) dan diawasi oleh komite madrasah. Dalam menjalankan 

tugasnya, kepala  Madrasah dibantu dengan beberapa wakil kepala 

serta tenaga tata usaha termasuk administrasi keuangan 

(bendahara).  4 

 

                                                 
4 

Hasil Wawancara dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih 

Wedung Demak, Nur Huda, M.Pd, 20 Januari 2020. 
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Pengelola Madrasah 

Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung 

Demak dikelola oleh bapak Nur Huda, S,Ag, M,S.I sebagai kepala 

madrasah dan dibantu oleh beberapa wakil kepala (Bapak Nur Kafi, 

Abdul Latif, dan Farrih Asyifa), Tenaga administrasi dan keuangan 

(Shohibul Latif dan Siti Fuadatun Nikmah) yang sekaligus 

membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan teknologi IT (proktor, 

admin, teknisi, dan ). 

Gambar 1: Struktur Organisasi 
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Table 1: Daftar Pengelola Madrasah
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Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Jumlah tenaga Pendidik pada madrasah Tsanawiyah Ribhul 

Ulum Kedungmutih Wedung Demak adalah 15 orang dan sebagian 

bertugas juga sebagai tenaga kependidikan. 11 guru diantaranya 

sudah bersertifikasi sebagai pendidik profesional. 

 

 

Table 2: Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
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Peserta Didik 

Jumlah peserta didik  Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum 

Kedungmutih Wedung Demak pada tahun pelajaran 2020/2021 adalah 

135 anak yang dibagi menjadi 3 kelas. Masing-masing kelas dibagi 

menjadi 2 rombongan belajar yang berisi 20an anak. 

 

 

Sar

a

n

a

 

d

a

n Prasarana 

Table 3: Daftar Jumlah Peserta Didik
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B. Analisis Data 

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian ini; Bagaimana 

perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut supervisi Kepala Madrasah dalam 

meningkatkan Kompetensi Kepribadian Guru Madrasah Tsanawiyah Ribhul 

Ulum Kedungmutih Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020/2021?, maka 

berikut diuraikan  perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut supervisi 

Kepala Madrasah  Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung 

Demak Tahun Pelajaran 2020/2021 serta hubungannya dengan peningkatan  

Kompetensi Kepribadian Guru. 

I. Perencanaan Supervisi Kepala Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum 

Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan 

untuk membantu para guru dan pegawai madrasah lainnya dalam 

Table 4: Daftar Jumlah Sarana Prasarana
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melakukan pekerjaan mereka secara efektif.5 Adapun Perencanaan 

program supervisi akademik adalah penyusunan dokumen perencanaan 

pemantauan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan 

kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 6 

Sebelum melakukan supervisi akademik kepala Madrasah 

Tsanawiyah Ribhul Ulum membentuk tim supervisi. Sebagaimana 

disampaikan oleh Nur Huda selaku kepala madrasah; 

“Sebelum supervisi kami jalankan, kami harus membentuk Tim 

Supervisi terlebih dahulu. Tim supervisi terdiri dari kepala 

madrasah, waka kurikulum, waka kesiswaan dan juga guru yang 

kami anggap lebih  profesional. Tim supervisi kami bentuk pada 

awal tahun ajaran baru ketika rapat awal tahun.”
7
 

 

Hal tersebut diperkuat oleh waka kurikulum, yang menyatakan 

bahwa pembentukan Tim supervisi dapat lebih mengoptimalkan tugas 

kepala madrasah dalam kegiatan supervisi: 

“Kepala madrasah selalu membentuk Tim Supervisi setiap awal 

tahun ajaran baru yaitu saat rapat awal tahun ajaran baru, sehingga 

tidak terlalu membebani kepala madrasah dalam melaksanakan 

supervisi, terkadang kepala ada tugas untuk dinas keluar atau rapat 

maka supervisi akan tetap berjalan yaitu oleh Timnya tadi. Dalam 

melaksanakan supervisi Tim tersebut juga terjadwal, sehingga 

pelaksanaan supervisi bisa berjalan dengan baik.”
8
 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

                                                 
5
 Ngalim Purwanto, 2013, Administrasi dan supervisi Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, hlm. 76  
6
 Diat Lantip Prasojo dan Sudiyono, 2011, Supervisi Pendidikan, Yogyakarta: Gava Media, 

hlm. 96. 
7
 Hasil Wawancara dengan Kepala Madrasah, Nur Huda, S.Ag. M.S.I. Tgl. 9 Januari 2020 

8
 Hasil Wawancara dengan Waka Kurikulum, Tanggal 9 Januari 2020 
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proses perencanaan supervisi kepala madrasah membentuk tim supervisi 

dalam rapat pimpinan yang terdiri dari waka waka dan guru-guru yang 

dipandang lebih berpengalaman. Tim tersebut akan membantu tugas 

kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi terhadap guru-guru. 

Setelah tim terbentuk, kepala madrasah mengoordinasi 

perencanaan kegiatan supervisi dengan membuat jadwal dan pembagian 

tugas termasuk  menyiapkan buku panduan dan instrumen supervisi. 

J. Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum 

Menurut Stoner (dalam Saiful Sagala) bahwa pelaksanaan program 

pengawasan dilaksanakan dengan tahapan-tahapan, yaitu: 1) Menetapkan 

standar dan metode untuk mengukur prestasi 2) Mengukur prestasi kerja 3) 

Membandingkan hasil yang telah diukur dengan sasaran dan standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya 4) Mengambil tindakan korektif. 

Kepala Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih 

menggunakan 8 Standar Pendidikan Nasional sebagai acuan utama dalam 

melaksanakan kegiatan supervisi, terutama Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, Standar Proses, serta Standar Penilaian Pendidikan. 

Adapun metode, teknik dan jenis supervisi yang digunakan 

Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum meliputi; supervisi akademik dengan 

teknik kunjungan dan observasi kelas, supervisi klinis, serta supervisi 

kelompok melalui pertemuan rutin dewan guru. 
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Supervisi akademik digunakan untuk mengukur keefektifan proses 

pembelajaran dilakukan dengan dua teknik; individual dan kelompok. 

Supervisi akademik secara individual dilaksanakan dengan cara 

berkunjung  dan  melakukan  observasi ke kelas  VII,  VIII dan IX.  

Supervisi akademik dijadwalkan satu semester  satu kali untuk setiap 

pendidik atau guru. 

Adapun pelaksanaan supervisi  akademik kelompok  Supervisi 

akademik dilaksanakan pada awal dan tengah semester dengan 

memanfaatkan pertemuan rutin dewan guru pada awal tahun pelajaran dan 

pada saat persiapan penilaian harian bersama di tengah semester. 

Sedangkan supervisi klinis dilaksanakan menyesuaikan dengan 

jadwal supervisi oleh pengawas pendidikan Islam kecamatan Wedung 

setiap dua bulan sekali. 

K. Evaluasi dan Tindak Lanjut Supervisi Kepala MTs Ribhul Ulum 

Proses evaluasi merupakan upaya mencari suatu fakta dan 

kebenaran, dalam pelaksanaannya harus objektif dan rasional, prinsip 

metode ilmiah harus diterapkan. Ada beberapa teknik evaluasi program 

yang biasanya dipakai oleh supervisor dalam rangka mencari data untuk 

tindak lanjut, yaitu: a) Test, b) Observasi, c) Laporan diri, d) Evaluasi diri, 

dan e) Teman sejawat.9 Kegiatan evaluasi supervisi dilakukan dalam suatu 

siklus secara periodik setelah supervisor melakukan penilaian, pembinaan, 

                                                 
9
 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana,2008, Manajemen Pendidikan, Yogyakarta: Aditya 

Media, hlm. 396-397 
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pemantauan, dan analisis hasil pengawasan sebagaimana digambarkan 

berikut ini.10 

Sebagai tahap akhir dari satu siklus kegiatan pengawasan adalah 

menetapkan tindak lanjut untuk program pengawasan tahun berikutnya. 

Tindak lanjut pengawasan diperoleh berdasarkan hasil evaluasi 

komprehensif terhadap seluruh kegiatan pengawasan dalam satu periode. 

Teknik evaluasi yang digunakan oleh tim supervisi Madrasah 

Tsanawiyah Ribhul Ulum pada tahun pelajaran 2020/2021 adalah 

penilaian dengan penskoran menggunakan instrumen supervisi yang 

dijadikan sebagai bahan pada saat kegiatan refleksi bersama yang 

dilaksanakan pada saat rapat dewan guru setiap awal bulan. Adapun tindak 

lanjut supervisi menyesuaikan dengan hasil evaluasi. Tindak lanjut 

supervisi Kepala Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum berupa rekomendasi 

dan pembinaan serta pendampingan. 

C. Pembahasan 

Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa peningkatan 

kompetensi kepribadian guru Madrasah Ribhul Ulum pada tahun 2020/2021 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun salah satu faktor pendukung 

peningkatan kompetensi guru pada Madrasah Tsnawiyah Ribhul Ulum adalah 

adanya supervisi kepala madrasah. Berikut, akan diuraikan pembahasan 

                                                 
10

 Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Penyusunan Program Pengawasan Sekolah, 

2008, Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan, hlm. 4 



89 

 

 

 

 

 

tentang faktor pendukung dan penghambat serta hasil peningkatan kompetensi 

kepribadian guru. 

L. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat 

Peningkatan Kompetensi Kepribadian Guru Madrasah Tsanawiyah 

Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung Demak Tahun Pelajaran 

2020/2021 

   Sejalan dengan rumusan masalah penelitian ini; Faktor-faktor apa 

saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 

kompetensi kepribadian Guru  Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum 

Kedungmutih Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020/2021, maka berikut 

diuraikan  faktor pendukung dan penghambat peningkatan kompetensi 

kepribadian Guru  Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih 

Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Faktor Pendukung Peningkatan Kompetensi Kepribadian Guru  

Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung 

Demak Tahun Pelajaran 2020/2021 

Kompetensi Kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian seorang 

guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan 

pribadinya. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. 
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Kompetensi mi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam 

membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan 

sumber daya manusia. 11 

Adapun strategi peningkatan Kompetensi Kepribadian  guru 

dapat dilaksanakan melalui peningkatan keilmuan melalui pendidikan 

formal program Strata atau magister, Kursus dan pelatihan, 

Pemanfaatan Jurnal dan bahan bacaan ilmiah, serta keikutsertaan 

dalam seminar dan forum ilmiyah. 

Sedangkan faktor pendukung peningkatan kompetensi 

kepribadian guru Madrasah Ribhul Ulum meliputi; 

 Lingkungan madrasah yang berada pada masyarakat desa 

Kedungmutih yang sangat religius. 

 Lingkungan keluarga besar yayasan pendidikan Islam (YASPIRU 

NU) yang warganya sebagian besar adalah tokoh agama (kyai dan 

ustadz) dan menjadi panutan masyarakat. 

 Lingkungan Madrasah Tsanawiyah yang sebagian besar adalah 

para sarjana, diantaranya merupakan sudah bersertifikat sebagai 

guru profesional dan berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai 

guru. Para senior inilah yang menjadi anggota tim supervisi dan 

ikut mendukung peningkatan kompetensi kepribadian guru. 

Faktor Penghambat Peningkatan Kompetensi Kepribadian Guru  

                                                 
11

 Mulyasa,  2007, Standar  Kompetensi  dan  Sertifikasi  Guru,  Bandung:  Remaja  

Rosdakarya, hlm. 25 
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Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih 

Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020/2021 

Adapun faktor penghambat peningkatan kompetensi kepribadian 

guru di Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum pada tahun pelajaran 

2020/2021 antara lain; 

 Faktor geografis lokasi Madrasah Ribhul Ulum yang berada di daerah 

pesisir yang masyarakatnya relatif lebih „keras‟ karakternya. 

 Faktor tuntutan pemenuhan administrasi pembelajaran dan 

pemberkasan pencairan tunjangan juga menghambat peningkatan 

kompetensi kepribadian guru sehingga sebagian guru terlalu sibuk dan 

agak „lalai‟ dalam melaksanakan pembelajaran. 

 Pandemi Covid-19 juga ikut menghambat peningkatan kompetensi 

kepribadian guru karena datang secara mendadak sehingga membuat 

beberapa guru menjadi kurang stabil. 

M. Hasil Peningkatan Kompetensi Kepribadian Guru melalui supervisi 

kepala  Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung 

Demak Tahun Pelajaran 2020/2021 

    Sejalan dengan rumusan masalah penelitian ini; Bagaimana Hasil 

Peningkatan Kompetensi Kepribadian Guru melalui supervisi kepala  

Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung Demak Tahun 

Pelajaran 2020/2021?, maka berikut diuraikan  hasil peningkatan 

kompetensi Kepribadian Guru melalui supervisi kepala  Madrasah 
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Tsanawiyah Ribhul Ulum Kedungmutih Wedung Demak Tahun Pelajaran 

2020/2021. 

Kompetensi kepribadian guru menurut Sanusi mencakup hal-

hal sebagai berikut: 

1. Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya 

sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta 

unsur-unsurnya. 

2. Pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang 

seyogyanya dianut oleh seorang guru. 

3. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan 

teladan bagi para siswanya12 

Melalui siklus supervisi kepala madrasah yang dilakukan oleh tim 

supervisi pada Madrasah Tsanawiyah Ribhul Ulum, ditemukan bahwa 

peningkatan kompetensi kepribadian guru; 

 Melalui supervisi, guru menjadi lebih tanggung jawab  terhadap 

tugasnya sebagai pendidik 

 Melalui supervisi, guru menjadi lebih berwibawa karena sudah 

perencanaan pembelajaran yang lebih siap. 

 Melalui supervisi, guru menjadi lebih patut menjadi teladan bagi 

peserta didik karena lebih disiplin. 

                                                 
12

Achmad Sanusi, Pengembangan Profesionalitas Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1991, hlm. 36. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dikatakan jauh dari sempurna, tetapi sedikit dari 

hasil penelitian ini dapat diambil manfaat dan dijadikan salah satu rujukan 

dan dapat dikembangkan lagi. Peneliti menyadari bahwa adanya 

keterbatasan dalam memperoleh data dalam penelitian. Adapun 

keterbatasan penelitian sebagai berikut:  

1. Keterbatasan Waktu 

Waktu yang digunakan pada penelitian ini sangat terbatas, 

maka hanya dilakukan penelitian sesuai keperluan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Walaupun waktu penelitian cukup singkat, 

peneliti tetap mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan memenuhi 

syarat-syarat dalam penelitian. 

 

2. Keterbatasan Kemampuan 

Keterbatasan kemampuan peneliti menjadi salah satu 

pertimbangan untuk membatasi objek penelitian yang lebih terfokus 

pada kompetensi kepribadian dari 3 kompetensi guru. 

 


