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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

1. Sejarah Singkat Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kecamatan 

Kayen Kabupaten  Pati. 

Madrasah Aliyah Walisongo Kayen didirikan pada tanggal 5 

Mei 1982 oleh para pemuka Agama dengan dukungan umat Islam 

Desa Kayen Khususnya dan Umat Islam ex Kawedanan Kayen pada 

umumnya atas prakarsa KH. Nashir Abdul Ghofur yang pada waktu 

itu selaku direktur Kepala Madrasah Walisongo Kayen Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati  

Sejak awal berdirinya lembaga ini secara kontinue mengalami 

dinamika perkembangan jumlah murid yang sekarang tahun 

pelajaran 2020/2021 berjumlah 200 santriwan/santriwati yang dibagi 

dua jurusan MIA dan IIS dengan jumlah rombel 6 dengan 

berkembangnya zaman selanjutnya di bentuk juga tahfidz alqur’an 

dan berbagai ekstrakurikuler. 

Dalam perjalanan historisnya yang pernah menjabat kepala 

Madrasah Aliyah Walisongo Kayen adalah sebagai berikuti : 
1
 

a. KH. Nashir Abdul Ghofur sejak awal berdiri s/d 1985/1986  

b. Drs. Syamsudin, As. Tahun Pelajaran 1986/1987 s/d 1988/1989 

c. YMT. Sudarman, Tahun Pelajaran 1989/1990 s/d 1993/1994 

d. Drs. Amiruddin Aziz Tahun Pelajaran 1994/1995 s/d 1995/1996
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e. H. Sudarman, S.Ag., MM Tahun Pelajaran 1996/1997 s/d 

2015/2016 

f. Sunoto, S,Ag., S.Pd. Tahun Pelajaran 2016/2017 s/d sekarang 

Demikian perjalanan singkat MA Walisongo Kayen Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati yang sarana dan prasarananya perlu 

diperbaiki dan dikembangkan demi kemajuan bersama.  

 

2. Profil Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Pati  

Adapun profil Madrasah Aliyah Walisongo Kayen, adalah sebagai 

berikut : 
2
 

a. Nama Madrasah : MA Walisongo 

b. NPSN   : 20363127 

c. NSM   : 131233180002 

d. Status    : Swasta 

e. Alamat  : Jl. Masjid Jami’ Baitul Isti’anah Kayen 

59171 Kabupaten Pati 

f. Tahun Berdiri  : 5 Mei 1982 

g. Akreditasi   : A  

h. Luas Tanah  : 4114 m
2
 

 

3. Visi, Misi dan tujuan Madrasah  

Sebagai institusi pendidikan Madrasah Aliyah Walisongo 

Kayen tentunya mimiliki visi, misi dan tujuannya masing. Adapun 
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visi, misi dan tujuan Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati adalah sebagai berikut: 

a. Visi 

Berilmu bertaqwa beraklakul karimah dan berfaham 

Ahlussunnah Wal Jamaah. Indikator Visi : 
3
 

1) Memiliki pengetahuan umum dan agama 

2) Menyakini kebenaran ajaran agama islam 

3) Taat beribadah sesuai tuntunan syariat agama islam 

4) Bertindak sopan berbicara santun dalam kehidupan sehari–

hari 

b. Misi 

Adapun misi dari Madrasah Aliyah Walisongo yaitu: 
4
 

1) Menyelenggarakan pembelajaran, bimbingan pengetahuan 

umum secara efektif  

2) Menumbuhkan keyakinan sesuai ajaran agama Islam 

3) Membudayakan kegiatan ibadah dan kemanusiaan 

4) Membiasakan untuk bersikap dan berperilaku sesuai norma 

agama, hukum, susila dan sosial  

5) Membekali pengetahuan berdasar pada Al Quran, Hadist, 

Ijma’ dan Qiyas 
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c. Tujuan 

Secara umum tujuan Madrasah Aliyah Walisongo Kayen 

adalah adalah mempersiapkan dan membekali peserta didik dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut. Bertolak dari tujuan umum pendidikan dasar 

tersebut, Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati mempunyai tujuan sebagai berikut: 
5
 

1) Mempersiapkan peserta didik yang mandiri dan mampu 

berkompetensi di segala bidang 

2) Mempersiapkan peserta didik yang selalu berpegang teguh 

pada ajaran agama islam 

3) Mempersiapkan peserta didik yang berguna bagi agama dan 

masyarakat 

4) Mempersiapkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur 

5) Mempersiapkan peserta didik yang berpengetahuan agama 

dan ilmu yang luas. 

 

4. Letak Geografis 

Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati  terletak sangat strategis sekali, yaitu di jantung kota 

kayen tepatnya terletak di Jalan Raya Masjid Jami’ Baitul Isti’anah 
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Kayen Pati 59171. Selain itu Madrasah Aliyah Walisongo Kayen 

juga dekat dengan alun- alun kayen.
6
 

Adapun batas-batas lokasi Madrasah Aliyah Walisongo Kayen 

Pati adalah sebagai berikut:
7
 

 Sebelah utara  : Jalan Raya Masjid Jami’ Baitul Isti’anah 

 Sebelah timur  : Permukiman Warga 

 Sebelah selatan : MTs. Walisongo Kayen Pati 

 Sebelah barat  : SMK An-Najah Kayen Pati. 

Madrasah Aliyah Walisongo Kayen berdampingan dengan 

MTs. Walisongo Kayen Pati dan SMK An-Najah Kayen Pati yang 

merupakan satu yayasan yaitu YPPI Walisongo Kayen Kabupaten 

Pati. 

 

5. Data Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Peserta didik  

a. Data Pendidik dan Tenaga Pendidik 

Madrasah Aliyah Walisongo Kayen memiliki guru atau 

PNS yang tetap sebanyak tiga orang, guru yayasan tetap 

sebanyak dua belas orang, dan guru tidak tetap sebanyak tujuh 

belas orang. Sedangkan jumlah karyawan terdiri dari satu 

Ka.Tata usaha, satu bendahara, satu staf tata usaha, satu 
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pembantu umum dan satu penjaga. Untuk jelasnya dapat dilihat 

tabel berikut ini :
8
 

No Keterangan Jumlah 

1 Pendidik PNS diperbantukan tetap 3 

2 Pendidik tetap Yayasan 12 

3 Pendidik Honorer - 

4 Pendidik tidak tetap 7 

5 Ka. Tata Usaha 1 

6 Staff Tata Usaha 1 

7 Bendahara 1 

8 Pembantu umum dan penjaga 2 

 

Adapun Susunan Guru dan karyawan yang mengabdi di 

Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Pati meliputi :  

No Nama Jabatan Alamat 

1 Sunoto, S.Ag., S.Pd. Kepala Madrasah Kayen 

2 
H. Ahmad Nur Hafidz, 

M.Pd.I. 
Komite Kayen 

3 Siti Nur Asih, S.Pd. Pendidik Gabus 

4 
Drs. H.M. Sholihin, 

M.Pd.  

Waka 

Infokum/Abdimas 
Kayen 

5 Sudarsono, S.Kom Waka Akademik Kayen 

6 Sri Jayaningsih, S.Pd. Pendidik Kayen 

7 Ida Fitriani, S.Pd.I Pendidik Kayen 

8 Priyanti, S.Pd Pendidik Tambakromo  

9 
Muizatul Khoiriyah, 

S.H.I, S. Pd 
Ka. TU Pati  

10 Ninik Mujiati, S.Pd.I Pendidik Kayen 

11 
Ahmad Sholikin,  

S.Pd.I 

Waka peserta 

didik 
Kayen 

12 
Chaerullah Tri 

Haryanto, S.Pd 
Pendidik Gabus  

13 Heri Imawati, S. Pd Pendidik Sukolilo  
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14 Risya Taufiq, S.Pd.I Pendidik Kayen 

15 
Mujib Fahrruddin, 

S.Pd.I 
Pendidik Kayen 

16 
Fika Diyah  

Fitriyani, S.Pd 
Pendidik Kayen 

17 Ali Khamdani, S.Pd 
Bimbingan dan 

Konnseling 
Kayen 

18 Moh Aris Amri Administrasi Kayen 

19 Siti Ulin Nuha Bendahara Kayen 

20 
Fitrotul Istiqomah, 

S.Pd. 
pendidik Kayen 

21 
Imaniya Inayati, 

S.Pd.I., M.Pd 
Pendiidik  Kayen 

22 Murdiono, S.Pd. Pendidik  Tambakkromo 

23 Sunaryo Pendidik  Kayen 

24 Bunga Fitria Sari, S.Pd. Pendidik  Kayen 

25 
Mohammad Dimas 

Wahyu Romadhan 
Pembantu Umum Kayen 

26 Ega Kurniawan Penjaga  Kayen 

 

Jika dilihat dari tabel di atas, guru sangat dibutuhkan untuk 

membantu peserta didik dalam belajar, untuk itu guru berperan 

aktif dalam pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk 

menguasai materi yang diajarkan kepada peserta didik, tidak 

hanya dituntut untuk menyelesaikan bahan pelajaran yang telah 

ditetapkan, akan tetapi guru juga harus menguasai dan 

menghayati semua materi yang diajarkan kepada peserta didik. 

Oleh karena itu, guru memegang peran yang sangat penting 

dalam mensukseskan pembelajaran.
 9
 

 

b. Data Peserta Didik 

                                                             
9
 Data Bersumber dari Dokumentasi Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Pati, Pada 

Tanggal 20  Agustus 2020 



89 
 

 
 

Adapun Susunan siswa per rombel kelas di Madrasah 

Aliyah Walisongo Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati  

meliputi :
10

 

1) Kelas MIPA/ IPA 

 
Kelas 

Jumlah 
X XI XII 

Rombel 1 1 1 3 

Laki-laki 15 16 23 54 

Perempuan 18 14 17 49 

Total 33 30 40 103 

 

 

 

2) Kelas IIS/ IPS 

 
Kelas 

Jumlah 
X XI XII 

Rombel 1 1 1 3 

Laki-laki 18 16 20 54 

Perempuan 11 18 11 40 

Total 29 34 31 94 

 

Demikian data peserta didik di MA. Walisongo Kayen 

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati  pada TP. 2019/2020. 

 

6. Keadaan Sarana dan Pra Sarana 

Sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran sangatlah 

penting bagi perkembangan sebuah sekolah, agar tujuan pendidikan 

dapat terlaksana dengan baik, tentunya akan membutuhkan banyak 

pihak dan sarana yang mendukung pembelajaran. Ruang kelas 

Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Pati terdiri dari 6 ruang, yang 

terdiri dari kelas X (1 kelas MIPA dan 1 kelas IIS), X1 (1 kelas MIPA 
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dan 1 kelas IIS), dan X11 (1 kelas MIPA dan 1 kelas IIS). Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut : 
11

 

No Jenis Prasarana 
Jumlah 

Ruang 

Jumlah 

Ruang 

Kondisi 

baik 

Jumlah 

Ruang 

Kondisi 

Rusak 

Keterangan Kerusakan 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 6 6 - - - - 

2 Perpustakaan 1 1 - - - - 

3 R. Lab IPA 1 - 1 1 - - 

4 
R. Lab 

Komputer 
1 1 - - - - 

5 R. Lab Bahasa - - - - - - 

6 R. Pimpinan 1 1 - - - - 

7 
Ruang 

Pendidik 
1 1 - - - - 

8 R. Tata Usaha 1 1 - - - - 

9 R. Konseling 1 - 1 - 1 - 

10 Tempat Ibadah 1 1 - - - - 

11 Ruang UKS 1 - - 1 - - 

12 Kamar Mandi 8 4 4 2 2 - 

13 
Gudang R. 

Sirkulasi 
1 1 - - - - 

14 
Tempat Olah 

Raga 
- - - - - - 

15 
R. Organisasi 

Kesiswaan 
- - - - - - 

16 Aula 1 1 - - - - 

17 Gudang 1 1 - - - - 

 

7. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Madrasah Aliyah Walisongo Kayen selalu 

berubah-ubah sesuai dengan bergantinya kepala madrasah dan tenaga 

pendidik baru. Kepala Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Bapak 

Sunoto,S.Ag, S.Pd menyusun keorganisasian di Madrasah Aliyah 
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Walisongo Kayen Pati ini dengan cukup selektif, adapun susunan 

organisasi tersebut adalah :
12

 

a) Kepala Madrasah   : Sunoto, S. Ag, S. Pd 

b) Komite    : H. Ah. Nur Hafidz, M. Pd. I. 

c) Waka Akademik   : Sudarsono, S. Kom 

d) Waka Peserta Didik  : Ahmad Sholikhin, S. Pd. I 

e) Waka Sarpras  : Mujib Fahrudin MS, S.Pd.I 

f) Kepala TU    : Muizatul Khoiriyah, S. Pd. I 

g) Keuangan    : SitiUlinnuha, S. Pd. I 

h) Staff TU    : Moh Aris Amri 

i) Bimbingan Konseling  : Ali Khamdani, S. Pd. I 

 

B. Analisi Data 

1. Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam meningkatkan 

kompetensi profesional Guru di Madrasah Aliyah Walisongo 

Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati  Tahun Pelajaran 

2019/2020 

a. Manajemen Kepala Madrasah Aliyah Walisongo Kayen 

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. 

Kepala Madrasah adalah seseorang yang memiliki 

kemampuan untuk memimpin segala sumber daya dalam lembaga 

pendidikan dan bertanggung jawab mengemban amanah terhadap 

keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan cara 
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melalui strategi menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Kepala Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati yang harus dimiliki dalam dimensi 

kompetensi kepribadian antara lain : 

1) Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak 

mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di 

Madrasah. 

2) Memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin. 

3) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri 

sebagai kepala Madrasah. 

4) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi. 

5) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam 

pekerjaan sebagai kepala Madrasah.  

6) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin 

pendidikan. 

7) Seorang kepala madrasah diharuskan memiliki kompetensi 

agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, antara lain 

adalah, kepala madrasah sebagai manajer.  

Maka dari itu, kepala madrasah dituntut mampu 

melaksanakan kompetensi tersebut secara optimal, yang pada 

akhirnya dapat terwujudnya harapan setiap masyarakat tercapai, 

khususnya di Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kecamatan 
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Kayen Kabupaten Pati.Adapun yang termasuk dalam dimensi 

kompetensi manajerial antara lain: 

1) Menyusun perencanaan Madrasah untuk berbagai tingkatan 

perencanaan. 

2) Mengembangkan organisasi Madrasah sesuai dengan 

kebutuhan. 

3) Memimpin Madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber 

daya Madrasah secara optimal. 

4) Mengelola perubahan dan pengembangan Madrasah menuju 

organisasi pembelajar yang efektif. 

5) Menciptakan budaya dan iklim Madrasah yang kondusif dan 

inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 

6) Mengelola guru-guru dan staf dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya manusia secara optimal. 

7) Mengelola sarana dan prasarana Madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal. 

8) Mengelola hubungan Madrasah dan masyarakat dalam 

rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan 

pembiayaan Madrasah.  

9) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta 

didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas 

peserta didik. 

10) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan 
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nasional. 

11) Mengelola keuangan Madrasah sesuai dengan prinsip 

pengelolaan yang accountable, transparan dan efisien. 

12) Mengelola ketata usahaan Madrasah dalam mendukung 

pencapaian tujuan Madrasah 

13) Mengelola unit layanan khusus Madrasah dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di 

Madrasah 

Kompetensi kewirausahaan yang harus dimiliki Kepala 

Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten 

Pati dalam dimensi antara lain : 

1) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

Madrasah  

2) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin 

Madrasah 

3) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi Madrasah 

4) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan 

produksi/jasa Madrasah sebagai sumber belajar peserta 

didik. 

Kompetensi yang harus dimiliki Kepala Madrasah Aliyah 

Walisongo Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dalam 

dimensi kompetensi supervisi antara lain : 
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1) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka 

peningkatan profesional guru. 

2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan 

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 

3) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru 

dalam rangka peningkatkan profesionalisme guru. 

Kepala Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati memiliki kompetensi dalam dimensi 

kompetensi sosial antara lain: 

1) Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan 

Madrasah 

2) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

3) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok 

lain 

Seorang Kepala Madrasah diharuskan memiliki kompetensi 

agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, antara lain adalah 

kepala madrasah sebagai manajer. Maka dari itu, Kepala Madrasah 

dituntut mampu melaksanakan kompetensi tersebut secara optimal. 

Peran Kepala Madrasah Sebagai Administrator dalam 

Meningkatkan kompetensi profesionalisme guru yaitu Kepala 

Madrasah bekerjasama dengan orang dalam lingkungan 

pendidikan (Madrasah), dengan melibatkan komponen manusia 

(pendidik dan tenaga pendidik) dengan berbagai potensinya dan 

juga komponen manusia dengan berbagai jenisnya. Semuanya 
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perlu ditata dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

Kepala Madrasah sebagai supervisor mempunyai peran dan 

tanggung jawab yaitu memantau, membina, dan memperbaiki 

proses belajar mengajar di kelas atau di Madrasah. Supervisi 

sebagai upaya pemberian bantuan kepada guru untuk mewujudkan 

situasi belajar yang lebih baik serta dapat meningkatkan 

kompetensi profesionalisme guru. 

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 

pembelajaran, Kepala Madrasah perlu melaksanakan kegiatan 

supervisi secara berkala yang dapat dilakukan melalui kunjungan 

kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung. 

Kegiatan supervisi tersebut untuk mengetahui bagaimana guru 

dalam memilih dan menggunakan metode, media yang digunakan 

dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Melalui hasil 

supervisi ini dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan 

kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan 

solusi pembinaan dan tindak lanjut tertentu, sehingga guru dapat 

memperbaiki kekurangan yang ada, sekaligus mempertahankan 

keunggulan dalam melaksanakan pembelajaran. 

Menurut Bapak Sunoto, S.Ag. S.Pd selaku kepala madrasah 

mengemukakan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme guru 

harus melihat arah sekolah mau dibawa kemana, yaitu melihat dari 
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visi dan misinya. Untuk mencapai visi ini maka SDM perlu 

dibangun. Dipersiapkan betul dan dengan baik. 
13

 

Sedangkan menurut bapak Chairullah Tri Haryanto, S.Pd 

selaku guru di MA Walisongo Kayen berpendapat bahwa 

meningkatkan profesionalisme guru antara lain dengan 

mengadakan pelatihan-pelatihan, diklat kepeguruan, dan juga rapat 

dinas secara rutin. 
14

 

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Mujib Fahrudin MS, 

S.Pd.I selaku guru di MA Walisongo Kayen yaitu Kepala 

madrasah mengikutsertakan bapak/ibu guru dalam kegiatan 

seminar, pelatihan-pelatihan, diklat, dan rapat rutin yang 

membahas permasalah bapak/ibu guru yang ada.”
 15

 

Jadi dapat disimpulkan dalam wawancara yang dilakukan 

peneliti, bahwa kepala madrasah sangat berperan dalam 

meningkatkan kompetensi professional guru. Adapun peran yang 

diambil antara lain : mengadakan pelatihan-pelatihan kompetensi 

pembelajaran dan mengadakan workshop. 

 

b. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Madrasah Aliyah Walisongo 

Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. 

Kualitas dalam satu organisasi sangat ditentukan oleh mutu 

kepemimpinan dan manajemen yang efektif, dukungan dari bawah 
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hanya akan muncul secara berkelanjutan ketika pemimpinnya 

benar-benar berkualitas atau unggul. Intinya kepemimpinan adalah 

kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau melakukan 

pekerjaan dengan sukarela dalam mencapai tujuan yang telah 

ditentukan, dalam kepemimpinan terdapat unsur pemimpin 

(leader), anggota (followers), dan situasi (situation) tertentu. 

Kepala Madrasah adalah orang yang sangat penting dalam 

sistem Madrasah. Harus bisa mengusahakan, memelihara aturan 

dan kedisiplinan, menyedikan barang-barang yang diperlukan, 

melaksanakan dan meningkatkan program Madrasah, serta 

memilih dan mengembangkan potensi atau profesionalisme 

pegawai/personil. Kepala Madrasah harus dapat memahami semua 

situasi yang ada di Madrasah dan dapat menerapkan gaya 

kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan aturan di Madrasah 

Dalam struktur organisasi kepala Madrasah sebagai top 

menajer, Kepala Madrasah dapat memberikan kontribusi kepada 

porsonil organisasi terutama dalam pengambilan keputusan, baik 

secara komando maupun koordinasi, untuk mencapai tujuan yang 

sudah dirumuskan. Demikian pula dalam melaksanakan tugas-

tugasnya, kepala Madrasah bertindak sebagai administrator dan 

sekaligus sebagai supevisor. 

Sebagai administrator, kepala Madrasah melaksanakan 

fungsinya dalam hal perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, 

pengawasan, pengarahan, pelaporan, pembiayaan dan evaluasi. 
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Sedangkan sebagai supevisor, kepala Madrasah melaksanakan 

tugasnya mengawasi kinerja guru dan staff. 

Selain itu, seorang kepala Madrasah harus bersikap kreatif 

dan proaktif terhadap tuntutan perubahan efektif dan berorientasi 

pada perbaikan pembelajaran berkelanjutan. Di samping 

melakukan program perbaikan pembelajaran, maka di kepala 

madrasah juga melaukan perbaikan struktur untuk menjamin 

efektivitas prilaku organisasi melalui pembagian tugas dan 

tanggung jawab kepada masing-masing personal. 

Fungsi kepemimpinan adalah menangani proses pembelajaran 

dan mendukung para staff yang berusaha mencapainya. Untuk itu 

para guru perlu diberdayakan agar mereka dapat memberikan 

kreativitas dan inisiatif untuk meraih mutu. Pemimpin pendidikan 

yang benar harus memiliki visi, sebab dengan memiliki visi maka 

pemimpin dapat menentukan arah bagi tujuan yang akan dicapai. 

Selain itu, Fungsi utama Kepala Madrasah adalah bertanggung 

jawab membantu para guru untuk mengenal kebutuhan 

masyarakat, membantu guru membina kurikulum yang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik. 

Kepala Madrasah memerankan banyak fungsi, dalam 

perspektif kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang saat 

ini telah berganti nama menjadi Kementrian Pendidikan Nasional 

mengembangkan paradigma baru. Jika merujuk pada Peraturan 

tentang Standar Kepala Madrasah harus mampu memerankan diri 
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berfungsi sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, 

leader, innovator, entrepreneur dan motivator. 

Adapun bidang tugas-tugas sesuai sturuktur bagi kepala 

Madrasah sebagai berikut: 

1. Penanggung jawab umum manajemen Madrasah. 

2. Menyusun rancangan anggaran pembelajaran Madrasah 

(RAPBS). 

3. Penanggung jawab program belajar mengajar. 

4. Bertanggung jawab dalam hubungan keluar dalam semua 

tindakan Madrasah. 

5. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Madrasah 

kepada dewan Madrasah dan pemerintah. 

Menurut Bapak Sunoto, S. Ag, S. Pd selaku kepala MA 

Walisongo Kayen Kabupaten Pati menyatakan bahwa dalam hal 

aturan kita berpacu pada kode etik guru yang telah disepakati 

bersama. Guru juga harus melaksanakan kejujuran profesional, 

yang dimaksut adalah guru harus memiliki kompetensi-

kompetensi dasar sebagai guru.
16

  

Pernyataan Kepala Madrasah didukung oleh Bapak 

Sudarsono, S. Kom selaku Waka Kurikulum yakni aturannya 

seperti datang tepat waktu, mengisi daftar hadir yang saat ini 

menggunakan finger Print dan tanda tangan manual, dan juga 

melengkapi berkas-berkas pembelajaran yang setiap tahunnya 

                                                             
16

 Wawancara dengan Bapak Sunoto, S. Ag, S. Pd selaku kepala MA Walisongo Kayen 

Kab. Pati, 30 April 2020, pukul 10.00 WIB  
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dinilai merupakan bentuk salah satu bentuk kode etik guru.
17

 

Pernyataan Kepala Madrasah juga diperkuat oleh Waka 

Kesiswaan yaitu bapak Ahmad Sholikhin,S.Pd.I, guru harus 

memenuhi tanggung jawabnya yaitu Mengoptimalkan kegiatan 

belajar mengajar. Jika guru berhalangan hadir harus ijin terlebih 

dahulu. Disini peran guru piket sangatlah penting, karena guru 

piket merupakan pengendali pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar. Oleh karena itu apabila ada guru yang ijin maka guru 

piket harus menggantikan guru yang ijin tersebut.
18

  

 

Pada waktu observasi, peneliti juga melihat Kepala 

Madrasah mengunjungi ruang piket. Di sana peneliti melihat 

jadwal guru piket dan juga laporan ijin guru.
19

 Kepala Madrasah 

menyampaikan sesuai dengan pernyataan bapak waka peserta 

didik atau kesiswaan bahwa setiap guru yang berhalangan hadir 

atau terlambat datang harus melapor kepada guru piket untuk 

selanjutnya digantikan oleh guru piket. Terdapat buku catatan 

tersendiri guru yang ijin berhalangan dan guru yang ijin 

terlambat datang.
20

 

Pernyataan Kepala Madrasah juga didukung oleh Ibu Fika 

Diah Fitriayani, S.Pd yaitu guru harus menguasai kompetensi-

                                                             
17

 Wawancara dengan Bapak Sudarsono, S. Kom selaku Waka Akademik Didik MA 

Walisongo Kayen Kab Pati, 30 April 2020, pukul 10.00 WIB 
18

 Wawancara dengan Bapak Ahmad Sholikhin, S. Pd. I selaku Waka Peserta Didik MA 

Walisongo Kayen Kab Pati, 30 April 2020, pukul 10.00 WIB 
19

Dokumentasi di Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kab. Pati pada tanggal 30 April 

2020 
20

 Observasi di  Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kab. Pati pada tanggal 30 April 2020   
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kompetensi seorang guru. Mengontrol pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar. Mengoptimalkan guru piket, misalnya ada guru 

yang ijin harus ada suart ijinnya dan guru piket harus mengisi 

kelas yang kosong tersebut.
21

 

Pernyataan oleh bapak Drs. H. M Solihin, M. Pd. I sebagai 

Waka Sarpras yaitu tepat waktu, maksud tepat waktu tidak hanya 

datang tepat waktu namun dalam melengkapi perangkat 

pembelajaran guru juga harus tepat waktu. Melakukan proses 

pembelajaran secara baik yakni sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat.
22

  

Seorang Kepala Madrasah bertugas sebagai administrator 

yaitu memeriksa kelengkapan administrasi, baik administrasi 

kantor maupun administrasi pembelajaran antara lain perangkat 

pembelajaran. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala 

Madrasah terkait kelengkapan dan pemeriksaan administrasi 

yaitu semua administrasi menjadi perhatian. Mulai dari 

perencanaan, kita lihat SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Dan di 

akhir tahun kita lihat hasilnya sesuai atau tidak, SKPnya tercapai 

atau tidak.
23

  

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak H. Ahmad Nur 

Hafidz, M.Pd.I, bahwa berkas-berkas pembelajaran, mulai dari 

                                                             
21

 Wawancara dengan Bapak Ali Khamdani, S. Pd. I selaku Bimbingan Konseling MA 

Walisongo Kayen Kab. Pati, 30 April 2020, pukul 13.00 WIB  
22

 Wawancara dengan Bapak Drs. H. M Solihin, M. Pd. I sebagai Waka Infokom 

Abdimas, MA Walisongo Kayen Kab. Pati. 30 April 2020, pukul 10.00 WIB   
23

 Wawancara dengan Bapak Sunoto, S. Ag, S. Pd selaku kepala MA Walisongo Kayen 

Kab. Pati, 30 April 2020, pukul 10.00 WIB 
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RPP dan seterusnya. Di cek setiap akhir tahun, bahkan terkadang 

di akhir semester di pertanyakan hal-hal administrasi tersebut.
24

 

Begitu juga dengan Ibu Sri Jayaningsih, S.Pd. selaku 

seorang pendidik berpendapat bahwa semua perangkat 

pembelajaran mulai dari RPP, silabus, Prota, Promes, daftar 

hadir, jurnal mengajar, dan lain-lain akan dicek oleh kepala 

madrasah sendiri.”
25

 

Hakekatnya Kepala Madrasah sebagai administrator 

pendidikan harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 

kebutuhan nyata masyarakat serta kesediaan dan keterampilan 

dalam mempelajari secara kontinyu perubahan yang sedang 

terjadi di masyarakat sehingga Madrasah melalui program-

program pendidikan yang disajikan senantiasa dapat 

menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dan kondisi baru.
26

  

Sedangkan menurut Syarif Hidayat dan Asroi peran Kepala 

Madrasah sebagai administrator ialah mengatur Madrasah yang 

dalam keadaan tenang atau bersifat rutin. Jenis-jenis administrasi 

yaitu, pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, humas, 

sarana dan prasarana. 
27

  

Kepala Madrasah sebagai supervisor mempunyai peran dan 

                                                             
24

 Wawancara dengan Bapak Sudarsono, S. Kom selaku Waka Akademik Didik MA 

Walisongo Kayen Kab Pati, 30 April 2020, pukul 10.00 WIB 
25

 Wawancara dengan Haria Bita Prasetya, S.Pd. selaku seorang pendidik MA Walisongo 

Kayen Kab. Pati, 30April 2020, pukul 10.30 WIB 
26

 Sulistyorini. 2009. Manajemen Pendidikan Islam. 
27

 Syarif Hidayat dan Asroi. 2013. Manajemen Pendidikan. Tangerang: PT. Pustaka 

Mandiri. 
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tanggung jawab memantau, membina, dan memperbaiki proses 

belajar mengajar di kelas atau di Madrasah. Supervisi sebagai 

strategi pemberian bantuan kepada guru untuk mewujudkan 

situasi belajar yang lebih baik. Untuk mengetahui sejauh mana 

guru mampu melaksanakan pembelajaran, Kepala Madrasah 

perlu melaksanakan kegiatan supervisi secara berkala yang dapat 

dilakukan melalui kunjungan kelas untuk mengamati proses 

pembelajaran secara langsung.  

Menurut Bapak Sunoto,S.Ag,S.Pd selaku kepala  Madrasah 

berpendapat bahwa  peran saya adalah sifatnya membantu 

bapak/ibu guru. Setelah temuan permasalahan,misalnya 

permasalahan pada penyusuna RPP yang tidak sesuai, maka 

perlu diadakan pelatihan/workshop.
28

 

Sementara itu pernyataan bapak Drs. H. M. Sholihin, M.Pd.I 

selaku guru di  Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kabupaten 

Pati adalah Kepala Madrasah rutin memberikan pembinaan 

kepada bapak/ibu guru dengan mengadakan diklat dan juga rapat 

dinas setiap hari Senin. Kepala Madrasah sering bergaul dengan 

bapak/ibu guru, beliau selalu langsung terjun ke lapangan tidak 

hanya sebatas menerima laporan saja.
29

  

Pernyataan kepala madrasah juga didukung oleh pernyataan 

dari Ibu Priyanti, S.Pd yaitu kepala madrasah aktif dalam 

                                                             
28

 Wawancara dengan Bapak Sunoto, S. Ag, S. Pd selaku kepala MA Walisongo Kayen 

Kab. Pati, 30 April 2020, pukul 10.30 WIB 
29

  Wawancara dengan Bapak Chaerullah Tri Haryanto, S.Pd selaku guru MA Walisongo 

Kayen Kab. Pati, 30 April 2020, pukul 10.30 WIB 
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melakukan supervisi. Kepala Madrasah juga sangat terbuka 

dengan para guru. Setiap permasalahan apapun beliau siap untuk 

membantu dan memberikan solusi.”
30

  

Dari wawancara diatas, dapat disimpilkan bahwa Kepala 

Madrasah merupakan leader dalam sebuah organisasi, artinya 

Kepala Madrasah sebagai seorang pimpinan yang terus 

melakukan sesuatu yang baik sehingga menjadi tauladan yang 

ditiru bawahannya. Sebagai Kepala Madrasah juga mampu 

memimpin berbagai hal salah satunya adalah memimpin suatu 

rapat, mengambil keputusan, dan sebagainya. 

Kepala Madrasah sebagai sosok yang mampu 

menggerakkan dan mendorong setiap bawahan untuk bekerja 

secara optimal mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Sehingga 

harus adanya penghargaan yang dapat dikaitkan dengan prestasi 

guru dan staff. Hal ini harus dilakukan secara terbuka karena 

kepala madrasah harus memilih secara tepat, efektif dan efisien 

untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan., sehingga 

guru dan staff memiliki peluang untuk meraihnya. 

Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam 

telah menjalankan proses tersebut sebagai alur yang harus dan 

wajib dijalankan untuk mencapai sebuah keprofesionalisme guru. 

Hal ini dapat terlihat dari gencarnya kepala Madrasah 

                                                             
30

  Wawancara dengan Bapak Mujib Fahrruddin, S.Pd.I.selaku guru MA Walisongo 

Kayen Kab. Pati, 30 April 2020, pukul 10.30 WIB 
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memberikan workshop, pelatihan, seminar dan lain-lain yang 

ditujukan untuk para dewan guru (pendidik) dan tenaga pendidik 

yang lain sesuai dengan tugasnya. 

Dalam meningkatkan keprofesionalime para pendidik, 

Kepala Madrasah melakukan beberapa strategi yakni: 

1. Memberikan workshop, seminar dan pelatihan terhadap 

guru-guru 

2. Mendatangkan narasumber yang berkompeten guna 

meningkatkan kualitas pendidik pada seminar, workshop 

maupun pelatihan. 

3. Bersikap terbuka pada para pendidik, guna menyingkirkan 

kesenjangan antara pimpinan dan bawahan. 

4. Memberikan evaluasi yang mendalam bagi pendidik yang 

belum mampu meningkatkan pembelajaran. 

Selain memberikan langkah-langkah strategis untuk 

memajukan kualitas dan kuantitas guru, Kepala Madrasah juga 

menyediakan anggaran untuk pelatihan para dewan guru untuk 

bagian Tata Usaha yang biasanya dikirim ke instansi atau 

lembaga lain guna melakukan study banding yang bisa dijadikan 

acuan system di Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati. 

Menurut hasil wawancara dengan waka kesiswaan MA 

Walisongo Kayen Kabupaten Pati, terdapat beberapa strategi dari 

Kepala Madrasah yang dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
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1. Dalam mengambil sebuah kebijakan, Kepala Madrasah 

mengadakan rapim (rapat pimpinan) guna bertukar pendapat 

dengan para pimpinan yang pada akhirnya akan 

disampaikan kepada dewan guru, karyawan bahkan wali 

murid melalui rapat-rapat selanjutnya. 

2. Rapat pimpinan (rapim) biasanya di adakan secara continue 

setiap satu minggu satu kali, sedangkan rapat dengan dewan 

guru dan karyawan setiap satu bulan sekali. 

3. Rapat Pimpinan dan Pendidik serta tenaga pendidik 

membahas perencanaa proker (program kerja). Karena 

kepala madrasah beranggapan bahwa program kerja ini 

berkaitan dengan sumber daya masyarakat yang ada di 

Madrasah. 

Dari kesemua strategi yang telah dipaparkan di atas, kepala 

madrasah senantiasa mendampingi pelaksanaan strategi tersebut. 

Sehingga diharapkan akan sesuai dengan yang telah 

direncanakan.  

Menurut penuturan dari beberapa tenaga kependidikan, baik 

itu guru, tata usaha maupun wakil kepala Madrasah Aliyah 

Walisongo Kayen Kabupaten Pati yang telah dimintai keterangan 

tentang gaya kepemiminan Bapak Sunoto, S Ag,S.Pd rata-rata 

mengatakan beliau sangat demokratis dalam segala hal, terbuka 

pada setiap permasalahan, senantiasa memperhatikan 

bawahannya dan lain sebagainya yang lebih jelasnya akan 
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dipaparkan berikut ini. 

Pertama, dari hasil wawancara kami dengan Bapak Waka 

Waka Infokom (Informatika dan Komunikasi)  Abdimas yakni 

Drs.H.M Solihin,M.Pd.I. menyimpulkan sikap kepemimpinannya 

kepala madrasah MA Walisongo Kayen Kabupaten Pati yakni 

senantiasa menerima masukan baik itu saran maupun kritikan 

(tidak otoriter), secara sosial baik, mendukung setiap kegiatan 

madrasah. 

Kedua, senada dengan Waka Infokom Abdimas penjabaran 

dari  Waka Peserta Didik menyatakan Kepala Madrasah sangat 

demokratis terhadap masalah apapun. Pendekatan yang Kepala 

Madrasah lakukan juga dengan pendekatan sosial, sehingga 

semua pihak merasa dihargai dalam berpendapat. Setiap 

kebijakan yang beliau buat senantiasa dirapatkan dulu melalui 

rapim sebelum diedarkan ke rapat guru dan wali murid, 

contohnya dalam pebuatan tata tertib siswa. 

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran di MA Walisongo 

Kayen Kabupaten. Pati, Kepala Madrasah melakukan beberapa 

cara yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran yaitu 

melaukan sistem intruksional yang mengacu pada seperangkat 

komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk 

mencapai tujuan. Selaku suatu sistem, pembelajaran meliputi 

suatu komponen, antara lain tujuan, bahan, peserta didik, guru, 
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metode, situasi dan evaluasi.
31

  

Kesulitan yang dihadapi para pendidik untuk mencapai 

angka profesional adalah ketidak mampuan mereka dalam 

menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah mereka dari 

pengembangan,  penerapan cara atau proses baru untuk 

memperbaiki mutu pendidikan yang ada. Selain itu, banyak dari 

mereka yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam 

menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat 

global. Ketakutan terhadap perubahan, atau takut melakukan 

perubahan akan mengakibatkan ketidak tahuan bagaimana 

mengatasi tuntunan-tuntunan baru. 

Jadi, profesionalisme guru adalah seseorang yang memiliki 

aturan-aturan dan teori untuk dilaksanakan dalam praktik dan 

unjuk kerja.
32

 Serta memiliki keterampilan dalam pekerjaan 

profesinya dan  sangat didukung oleh teori yang telah 

dipelajarinya. Seorang guru yang profesional dituntut banyak 

belajar, membaca dan mendalami teori serta media pembelajaran 

sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, seorang guru 

yang profesional ialah beliau yang tidak takut dengan perubahan 

dan mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. 

 

 

                                                             
31

 Anissatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar,(Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 43 
32

 Martinis Yamin, 2006, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia, Gaung Persada Press 

Jakarta, Cet,1, ,21 
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2. Hasil Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat dalam 

Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di Madrasah 

Aliyah Walisongo Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

1) Faktor Pendukung Dalam Meningkatkan Kompetensi 

Profesional Guru 

Hal-hal yang berkaitan dengan faktor pendukung dalam 

meningkatkan kompetansi personal guru di MA Walisongo 

Kanyen, antara lain : 

1) Fasilitas 

Setiap sekolah pasti memiliki fasilitas, akan tetapi untuk 

mendukung agar metode pembelajaran dalam 

meningkatkanmutu bisa diterapkan dengan baik yaitu 

fasilitas ruangan dan perlengkapan belajar harus lengkap.  

2) Situasi dan Kondisi Lingkungan Belajar 

Situasi dan kondisi lingkungan belajar juga sangat berperan 

dalam penggunaan suatu metode seperti semangat belajar 

siswa, kesiapan guru dan kondisi lingkungan MA 

Waliosngo Kayen yang tenang, tidak berisik, sangat jauh 

dari keramaian dan jalan raya hingga mendukung dalam 

guru menerapkan metode diskusi.  

3) Latar Belakang Pendidikan Guru  

Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. 

Seorang guru misalnya kurang suka berbicara, tetapi 
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seorang guru yang lain suka berbicara. Seorang guru yang 

bertitel sarjana pendidikan dan keguruan, berbeda dengan 

guru yang sarjana tetapi bukan berlatar belakang 

pendidikan dan keguruan. Guru yang berlatar belakang 

pendidikan dan keguruan akan lebih banyak menguasai 

metode-metode mengajar. Guru yang mengajar di MA 

Walisongo Kayen semua memiliki latar belakang 

pendidikan keguruan sesuai dengan jurusannya, yang 

mempemudah mereka dalam menyampaikan materi dan 

menggunakan metode diskusi. 

4) Koordinasi yang baik antara kepala madrasah, guru dan 

siswa. 

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan tidak terlepas dari 

campur tangan semua civitas madrasah, antara lain dari 

kepala madrasah, guru dan siswa. 

5) Adanya kegiatan supervisi pembelajaran oleh kepala 

madrasah 

Peran kepala madrasah sebagai supervisor sangat 

menentukan keberhasilan dalam meningkatkan kompetensi 

profesiona guru. Karena dengan adanya supervisi guru 

akan mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Selain itu, 

guru juga akan mengetahui apa yang perlu ditingkatkan 

dan apa yang perlu dipertahankan. 
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6) Partisipasi siswa yang aktif dalam kegiatan sekolah 

Siswa yang aktif juga berpengaruh, karena guru akan 

merasa adanya timbal balik dalam pembelajaran yang 

sedang berlangsung. 

7) Adanya konsistensi guru yang hadir sesuai jadwal 

kegiatan. 

Konsistensi guru dalam kedisiplinan kehairan juga turut 

dalam penilaian peningkatan kompetensi profesional guru. 

Karena dengan guru yang hadir tepat waktu, maka guru 

tersebut konsisten dalam usahanya meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Menurut Sudarsono, S.Kom, mengatakan bahawa untuk 

mendukung pemaksimalan materi yang saya sampaikan, saya 

menggunakan metode pembelajaran interaktif seperti metode 

diskusi dan tanya jawab. Selain itu saya juga menggunakan 

media. Hal itu untuk menarik semangat dan minat siswa dalam 

mencapai kualitas hasil belajar yang maksimal.
 33

 

Menurut Ibu Fika Diah Fitriayani, S.Pd mengenai faktor 

pendukung pengembangan profesionalisme guru ialah adanya 

kesadaran yang besar dalam diri, sehingga akan mempermudah 

jalannya untuk mengembangkan keprofesionalan guru. Lalu 

motivasi atau dorongan yang tiada henti dari kepala madrasah 

dalam mengembangkan profesionalisme.
34

 

                                                             
33

 Wawancara bapak Sudarono, S.Kom pada tanggal 20 Agustus 2020 
34
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Hal ini di dukung oleh bapak Murdiono, S.Pd., yaitu faktor 

pendukung profesionalisme guru di madrasah yaitu dari diri 

sendiri dan dukungan kepala madrasah. Karena dengan adanya 

motivasi dan dorongan akan membuat kami merasa semangat 

dalam mengerjakan suatu pekerjaan. 
35

 

2) Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Kompetensi 

Profesional Guru 

Guru adalah profesi yang mempersiapkan sumber daya 

manusia untuk menyongsong pembangunan bangsa dalam 

mengisi kemerdekaan. Guru dengan segala kemampuannya dan 

daya upayanya mempersiapkan pembelajaran bagi peserta 

didiknya. Sehingga tidak salah jika kita menempatkan guru 

sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa menjadi bangsa 

yang yang maju dimasa yang akan datang. Dapat dibayangkan 

jika guru tidak menempatkan fungsi sebagaimana mestinya, 

bangsa dan negara ini akan tertinggal dalam kemajuan lmu 

pengetahuan dan tekhnologi. 

Serangkaian masalah yang meliputi dunia pendidikan 

dewasa ini masih perlu mendapat perhatian dari semua pihak. 

Mulai dari kualitas tenaga pendidik yang belum mencapai target 

hingga masalah kesejahteraan guru. Seringkali dinilai tidak 

sinkron, akibatnya Kepala Madrasah ragu-ragu untuk 

mengambil kebijakannya. 
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Faktor lain yang mempengaruhi ada atau tidaknya 

dukungan masyarakat dan orangtua juga menjadi tantangan 

tersendiri bagi kepala madrasah. Yang kerap kali ditemui yakni 

masyarakat dan orangtua belum secara penuh mendukung 

program-program sekolah sehingga sekolah kurang dapat 

berkembang secara maksimal. Permasalahan jauh lebih 

kompleks dalam lingkungan pendidikan kita boleh dikatakan 

tingkat kualitas dan kompetensi guru menjadi faktor utama 

penghambatanya, mulai dari guru yang tidak memiliki 

kelayakan kompetensi untuk mengejar mata pelajaran tertentu, 

hingga rendahnya tingkat profesionalisme guru itu sendiri.  

 

Menurut kepala Madrasah Aliyah Walisongo Kayen 

mengenai faktor-faktor penghambat Kepala Madrasah dalam 

meningkatkan profesonalisme guru, terkendalanya sarana 

prasarana yang kurang memadai, pembiayaan yang kurang dan 

faktor dari dalam diri guru itu sendiri.
36

 

Berdasarkan paparan hasil wawancara dapat disimpulkan 

bahwa mengenai faktor penghambat Kepala Madrasah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru diantaranya sarana 

prasarana yang kurang memadai, Lemahnya motivasi dalam 

meningkatkan kemampuan mereka beralasan karena sibuknya 

waktu dalam melakukan pengajaran. Untuk mengatasi hal 

                                                             
36

 Wawamcara Sunoto, S.Ag. S.Pd pada tanggal 20 Agustus 2020 



115 
 

 
 

tersebut, maka upaya yang dilakukan Kepala Madrasah adalah 

mendorong dan memotivasi guru untuk aktif dalam KKG. 

Waka Kurikulum mengemukaan bahwa faktor penghambat 

dalam meningkatkan profesionalisme guru yaitu kualifikasi dan 

latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang tugas. 

Masih ada beberapa guru mengajarkan mata pelajaran yang 

tidak sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang pendidikan 

yang dimiliki.”
37

 

Jawaban yang di uraikan oleh responden di atas juga 

menjelaskan tentang kendala-kendala dalam melaksanakan 

profesionalisme guru di Madrasah Aliyah Walisongo Kayen 

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yaitu kendala yang terjadi 

seperti kualifikasi dan latar belakang pendidikan tidak sesuai 

dengan bidang tugas. Masih ada beberapa guru mengajarkan 

mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan latar 

belakang pendidikan yang dimiliki. 

Selain itu, Hasil wawancara peneliti dengan guru yaitu 

sarana prasarana yang kurang memadai, Penghasilan tidak 

ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, karena terlihat bahwa 

guru yang berprestasi dan yang tidak berprestasi mendapatkan 

penghasilan yang sama,” 

Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat menurut 

hasil dari wawancara di atas dalam melaksanakan 
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profesionalisme guru yaitu: Berkenaan dengan sarana prasarana 

yang kurang memadai, tidak memiliki kompetensi yang 

diperlukan sesuai bidang tugas. Masih ada beberapa guru 

mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan 

kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang dimiliki. 

Penghasilan tidak ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, 

karena terlihat bahwa guru yang berprestasi dan yang tidak 

berprestasi mendapatkan penghasilan yang sama, memang 

benar sekarang terdapat program sertifkasi. Namun, program 

tersebut tidak memberikan peluang kepada seluruh guru. 

Sertifikasi hanya dapat diikuti oleh guru-guru yang ditunjuk 

Kepala Madrasahyang notabane akan berpotensi subjektif dan 

Semakin cepatnya perkembangan teknologi sehingga menuntut 

guru lebih proaktif terhadap perkembangan. 

3. Hasil Peningkatan Kompetensi Profesional Guru di Madrasah 

Aliyah Walisongo Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

Kompetensi profesional dalam pendidikan unsur utama adalah 

guru dan siswa, jika dalam proses pembelajaran guru kurang 

menguasai, juga menjadi masalah. Agar tidak terjadi masalah dalam 

pembelajaran dan untuk menyeimbangkan keadaan yang demikian, 

maka seorang pemimpin harus jeli melihat, ditempatkan dimana 

mereka kalau ada beberapa guru yang sama jurusan atau lulusannya, 

tingkat efektivitas pada penugasan ini dapat tercapai dengan cara 
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guru yang senior ditaruh di kelas atas, sedangkan guru-guru yang 

pengalamannya masih sedikit ditaruh di kelas bawah. Hal ini sangat 

berkaitan dengan meningkatkan motivasi guru untuk 

mengembangkan metode pengajaran sesuai dengan kelas yang 

mereka hadapi. 

Seorang guru harus memiliki kemampuan penguasaan landasan 

kependidikan, baik filosofi, psikologis, sosiologis. Antara satu 

dengan yang lain saling melengkapi. Apabila guru dapat 

menerapkan landasan kependidikan tersebut, maka siswa akan 

berkembang secara seimbang, optimal, dan terintegrasi, agar terjadi 

manusia berkembang seutuhnya. Dalam pengembangan rohani dan 

jasmani di Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kabupaten Pati  

banyak kegiatan keagamaan yang dapat mendukung pengembangan 

rohani yang di bimbing langsung oleh Guru, diantaranya adalah 

sholat dhuha, sholat dhuhur, dan membiasakan tadarus surat- surat 

pendek sebelum pelajaran di mulai.  

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan kepala madrasah 

bahwa sebelum pembelajaran dimulai, guru mengajak siswa 

membaca surat-surat pendek bersama-sama. Selain itu, guru juga 

mengawal kegiatan keagamaan antara lain sholat dhuha, sholat 

dhuhur. 
38

 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Guru – 

guru mampu melaksanakan landasan kependidikan, baik itu 
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landasan psikologi maupun sosiologi. Adapun yang termasuk 

penerapan landasan filosofi di Madrasah Aliyah Walisongo Kayen 

Kabupaten Pati  adalah sebelum pelajaran dimulai siswa dibiasakan 

membaca surat-surat pendek (Juz Amma) bersama-sama.  

Kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran 

memberikan indikasi tentang kemampuan guru mengorganisasikan 

materi pelajaran karena dalam penyusunan rencana program 

pembelajaran guru mampu menyusun standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang dikembangkan dalam standar isi dan standar 

kompetensi setiap kelompok mata pelajaran, menjabarkan KI- KD 

ke dalam indikator sebagai langkah awal untuk mengembangkan 

materi standar untuk membentuk kompetensi tersebut dan 

mengembangkan ruang lingkup dan urutan setiap kompetensi 

dimana materi pembelajaran tersebut disusun dalam tema dan sub 

tema atau topik dan sub topik yang mengandung ide-ide pokok 

sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Dalam 

pembelajaran guru pendidikan agama Islam berpedoman pada RPP 

dan Silabus serta kurikulum yang dibuat, hal ini menggambarkan 

bahwa guru mampu mengorganisasikan materi pelajaran yang akan 

disam- gurukan melaui kelihaian gurudalam merencanakan rencana 

program pembelajaran, merencanakan silabus, dan dalam 

pelaksanaannya berpedoman pada RPP, silabus serta kurikulum 

yang telah di buat. 

Dalam kegiatan perencanaan langkah pertama yang harus 
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ditempuh oleh guru adalah menentukan tujuan yang hendak dicapai 

guru. Berangkat dari tujuan yang kongkrit akan dapat dijadikan 

patokan dalam melakukan langkah dan kegiatan yang harus 

ditempuh termasuk cara bagaimana melaksanakanya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PKn di MA 

Walisongo Kayen Kabupaten Pati beliau mengatakan bahwa 

sebelum merencanakan belajar mengajar, harus mengetahui arti dan 

tujuan perencanaan tersebut dan menguasai secara teoritis dan 

praktis unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah 

sebagai pedoman saya dalam melaksanakan praktek atau tindakan 

mengajar.
 39

 

Hal senada Juga disampaikan oleh Guru IPA Beliau 

Mengatakan bahwa sangat perlu merencanakan program belajar 

mengajar, apalagi dalam mengajarnya jumlah jamnya termasuk 

banyak, jadi harus ekstra supaya tidak tumpang tindih.
40

 

Penjelasan lain juga disampaikan oleh guru Bahasa Indonesia, 

beliau mengatakan bahwa dalam merencanakan pembelajaran tidak 

hanya memperhatikan model pembelajaran, juga memperhatikan 

nilai - nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa.
41

 

Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa persiapan yang 

dilakukan oleh guru-guru Madrasah Aliyah Walisongo Kayen 

Kabupaten Pati sebelum memulai pelajaran adalah persiapan seperti 
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RPP guru harus punya, perangkat mengajar termasuk didalamnya 

Silabus, RPP yang harus dibuat sebelum guru memulai mengajar 

selain dari pada itu seorang guru juga harus menguasai materi. 

Pembelajaran adalah merupakan sebuah kegiatan yang wajib kita 

lakukan dan kita berikan kepada para siswa. Karena ia merupakan 

kunci sukses untuk menggapai masa depan yang cerah, 

mempersiapkan generasi bangsa dengan wawasan ilmu pengetahuan 

yang tinggi. Yang pada akhirnya akan berguna bagi bangsa, negara, 

dan agama.  Melihat peran guru yang begitu penting, maka 

menerapkan metode yang efektif dan efisien dalam sebuah 

pembelajaran adalah sebuah keharusan. Dengan harapan proses 

belajar mengajar akan berjalan menyenangkan dan tidak 

membosankan. 

Peran guru dalam meningkat motivasi belajar siswa adalah 

begitu penting, maka menerapkan metode yang efektif dan efisien 

dalam sebuah pembelajaran adalah sebuah keharusan. Pembelajaran 

yang monoton akan membuat siswa bosan, sedangkan metode 

pembelajaran yang bervariasi akan meningkatkan gairah siswa 

dalam belajar dan siswa akan lebih mudah memahami apa yang 

disampaikan serta tidak mudah untuk melupakannya. Guru di MA 

Walisongo Kayen Pati sering menggunakan metode pembelajaran 

yang bervariasi dan disesuaikan dengan materi yang diajarkan. 

Karena dengan penggunaan metode yang bervariasi siswa MA 

Walisongo Kayen dapat meningkatkan gairah siswa dalam belajar. 
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Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru - guru di 

MA Walisongo Kayen memahami dan sering menerapkan metode 

yang bervariasi, pernyataan tersebut dapat dilihat oleh guru - guru 

ketika pembelajaran berlangsung para siswa merasa senang dan 

nyaman. Mampu mengoraganisasikan dan melaksanakan program 

pembelajaran. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar terkadung dalam kemampuan menciptakan pembelajaran 

efektif, kemampuan menggunakan alat peraga dalam kegiatan 

belajar mengajar, kemampuan menggunakan metode yang 

bervariasi, kemampuan mengambil tindak lanjut, kemampuan 

berkomunikasi serta kemampuan mendiagnosis kesulitan belajar 

siswa. Guru - guru ketika mengajar sebelum menjelaskan materi 

terlebih dahulu mengkondisikan mental dan menarik perhatian siswa 

pada materi yang akan dipelajari. 

Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan 

aktivitas kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan 

pengalaman belajar. Apa yang dilakukan oleh guru di MA 

Walisongo Kayen gambaran kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dengan kemampuan mengelola pembelajaran dengan 

pola interaksi belajar dan metode pembelajaran yang bervariasi yang 

bertujuan untuk menciptakan pembelajaran efektif dan 

menyenangkan. Untuk mengetahui keberhasilan dari sebuah 

kegiatan belajar mengajar perlu dilakukan penilaian atau evaluasi. 

Fungsi dari evaluasi adalah :  
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1) tercapai guru tidaknya tujuan pengajaran 

2) keefektifan kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan 

guru. 

Dengan demikian, fungsi penilaian dalam kegiatan belajar 

mengajar memiliki manfaat ganda, yaitu bagi siswa dan bagi guru. 

Bagi guru penilaian merupakan umpan balik sebagai suatu cara bagi 

perbaikan kegiatan belajar-mengajar selanjutnya. Bagi siswa, 

evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar yang 

dirancang gurunya. 

Bukhori Alma berpendapat bahwa : “Profesionalisme guru 

adalah guru yang memiliki kompetensi profesional. Maksudnya, 

kemampuan guru dalam pengusaan materi pelajaran secara luas dan 

mendalam yaitu termasuk pengusaan kemampuan akademik lainnya 

yang berperan sebagai pendukung profesionalisme guru. 

Kemampuan akademik tersebut antara lain, memiliki kemampuan 

dalam menguasai ilmu, jenjang dan jenis pendidikan yang sesuai. 

Suatu kompetensi yang memiliki kemampuan penguasaan materi 

pelajaran secara luas dan mendalam, serta metode dan teknik 

mengajar yang sesuai dan mudah dipahami oleh murid, mudah 

ditangkap, tidak menimbulkan kesulitan dan keraguan, yang 

mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di madrasah 

dan subtansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan 

terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
42
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Ketika guru menerangkan materi diperlukan keahlian dalam 

menciptakan suasana belajar secara aktif yaitu dengan pola interaksi 

yang bervariasi dan pemilihan metode yang tepat yang menarik 

perhatian siswa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imaniya Inayati, 

S.Pd.I., M.Pd bahwa untuk menerangkan pelajaran guru harus 

menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan bukan cuma 

menggunakan satu metode saja dalam mengajar tapi bervariasi 

disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan seperti halnya mata 

pelajaran yang saya ampu jadi pembelajaranya titik tekannya bukan 

saja pada penjelasan teori akan tetapi juga praktek yang berkaitan 

dengan materi yang diajarkan. Sehingga dalam pembelajarannya 

langsung pada penerapan bukan sekedar pemberian teori. Karena 

metode demonstrasi cukup efektif membuat siswa benar-benar 

paham pelajaran. 

C. Pembahasan 

1. Manajemen Kepala Madrasah dalam meningkatkan 

Kompetensi Profesional Guru di Madrasah Aliyah Walisongo 

Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. 

Bahwa fungsi utama Kepala Madrasah sebagai pemimpin 

pendidikan ialah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga 

para guru dapat mendidik peserta didik dengan baik. Adapun 

sebagai pemimpin pendidikan, Kepala Madrasah bertanggung 

jawab membantu para guru untuk mengenal kebutuhan masyarakat, 
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membantu guru membina kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. 

Kepala Madrasah memerankan banyak fungsi, dalam 

perspektif kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang saat ini  

telah berganti nama menjadi Kementrian Pendidikan Nasional 

mengembangkan paradigma baru. Jika merujuk pada Peraturan 

tentang Standar Kepala Madrasah/Madrasah harus mampu 

memerankan diri berfungsi sebagai educator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, innovator, entrepreneur dan 

motivator. 

Kepala Madrasah dalam memimpin sebuah lembaga 

pendidikan harus bekerjasama dengan orang dalam lingkungan 

pendidikan (Madrasah). Ia melibatkan komponen manusia dengan 

berbagai potensinya, dan juga komponen manusia dengan berbagai 

jenisnya. Semuanya perlu ditata dan dikoordinasikan atau 

didayagunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam sebuah 

aturan-aturan. 

Kepala Madrasahdalam meningkatkan kompetensi professional 

guru selalu berusaha dan berupaya menjalankan perannya dengan 

baik melalui langkah penyediaan waktu dan pelayanan bagi guru 

secara profesional. Adapun hasil kepemimpinan kepala madrasah 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru adalah : 

1) Kepala Madrasahharus memiliki sifat kepemimpinan 

partisipasi transformasional yaitu memiliki kecenderungan 
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untuk menghargai ide-ide baru, cara baru, praktik-praktik baru 

dalam proses belajar mengajar di sekolahnya.  

2) Kepala madrasah harus mampu menjadi pemimpin dalam 

pembelajaran dengan memfokuskan diri pada pembelajaran 

yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu kurikulum, proses 

belajar mengajar, penilaian hasil belajar, penilaian dan 

pengembangan guru, layanan prima dalam pembelajaran, dan 

pembangunan komunitas belajar disekolah. Semua komponen 

kurikulum harus dikuasai oleh Kepala Madrasahdengan sebaik-

baiknya. Jangan sekali-kali tingkat kemampuan mengenai 

komponen kurikulum Kepala Madrasahlebih rendah dari guru. 

Sudah menjadi keharusan bagi Kepala Madrasahuntuk 

memulai banyak belajar di berbagai sumber. 

3) Kepala Madrasahsebaiknya banyak menuntut diri untuk selalu 

belajar dan berlatih tentang kepemimpinan pembelajaran 

tersebut. 

4) Kepala Madrasahharus memiliki tujuan utama sebagai pelayan 

kepada semua siswa agar mereka mampu mengembangkan 

potensi kualitas dasar dan kualitas instrumentalnya untuk 

menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Potensi 

kualitas dasar yang terdiri dari daya pikir, daya hati, daya fisik. 

5) Kepala Madrasahharus mempunyai daya piker meliputi cara 

berpikir deduktif, induktif, ilmiah, kritis, kreatif, inovatif, 

lateral, dan berpikir sistem. 
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6) Kepala madrasah melaksanakan perannya melalui penyediaan 

fasilitas pembelajaran, menyediakan sarana prasarana untuk 

terlaksananya pembelajaran secara efektif. 

7) Kepala Madrasahmenjalankan perannya sebagai pemimpinya 

itu penyalur bakat dan minat yang dimiliki guru dan siswanya 

serta memberikan support kepada seluruh dewan guru dan 

karyawan untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam 

peranya masing-masing. 

Kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah Walisongo Kayen 

sebagai kompetensi kepribadian untuk memenuhi tujuan pendidikan 

dan mutu madrasah, dari observasi yang peneliti lakukan tentang 

kepala madrasah dalam peningkatan kompetensi professional guru 

bahwa mereka adalah mitra yang harus dikembangkan secara 

bersama. Oleh karena itu faktor guru adalah faktor yang paling 

dominan untuk memajukan madrasah ini. Maka kepala madrasah 

selalu memperhatikan bagaimana guru ini lebih meningkatkan lagi 

kinerjanya, dengan cara mengikut sertakan guru dalam pelatihan-

pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan para guru. Hal ini didukung dengan hasil interprestasi 

dan wawancara yang menyatakan setuju berkaitan dalam 

mengembangkan program penjurusan siswa yang disesuaikan 

dengan bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki siswa. 

Kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah Walisongo Kayen 

sebagai kompetensi Pedagogik adalah Untuk meningkatkan 
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kompetensi profesional guru, maka kepala madrasah harus mampu 

membaca karakter guru itu sendiri, bidang-bidang apa saja yang 

guru itu tekuni dan ketrampilan-ketrampilan apa yang mereka 

miliki. Seorang pemimpin harus mampu membaca karakter 

bawahan, terlebih jika ada guru yang sering marah atau mempunyai 

karakter berbeda, sehingga dalam memberikan mata pelajaran yang 

diasuhnya juga harus membaca keadaan ini. Kepala madrasah selalu 

mengadakan evaluasi dari hasil rencana dan pelaksanaan tugas 

dengan mengadakan rapat secara bersama dan meminta untuk saling 

mengemukakan hasilnya masing-masing, kemudian dibicarakan 

secara bersama-sama dan bukan menyalahkan salah satu pihak atas 

terjadinya kegagalan dan menuai hasil secara gembira bersama. 

Oleh karenanya kesempatan guru untuk mengemukakan 

pendapatnya adalah terbuka dalam forum rapat tersebut sejak 

perencanaan, pengorganisaasian, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini 

didukung dengan hasil interprestasi dan wawancara yang 

menyatakan setuju dengan kepemimpinan-kepemimpinan dan 

strategi yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam rangka 

meningkatkan motivasi mengajar guru di Madrasah Aliyah 

Walisongo Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. 

Kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah Walisongo Kayen 

sebagai kompetensi sosial kepemimpinan pendidikan memerlukan 

perhatian yang utama, karena melalui kepemimpinan yang baik kita 

harapkan lahirnya tenaga-tenaga yang berkualitas, tenaga yang siap 
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latih dan siap pakai memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis dan 

industri serta masyarakat lainnya. Untuk menciptakan itu semua, 

maka guru merupakan faktor yang dominan dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. Dengan guru yang profesional diharapkan mutu 

pendidikan dapat tercapai dan untuk itu semua, maka kepala 

madrasah merupakan faktor yang sangat penting dalam 

meningkatkan kinerja guru menuju guru yang profesional, kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru senantiasa 

mengedepankan rasa persaudaraan untuk membangun kerjasama, 

tidak memandang bawahan sebagai alat saja untuk mencapai tujuan, 

tetapi lebih memandang bahwa bawahan juga manusia yang harus 

dikembangkan secara baik untuk mencapai tujuan bersama. 

 

2. Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat dalam 

Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di Madrasah 

Aliyah Walisongo Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

Kompetensi profesional guru merupakan sesuatu yang  

diperjuangkan, maka dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan 

yang diperjuangkan tersebut tidak lepas dari adanya beberapa 

faktor pendukung, antara lain : Fasilitas, situasi dan kondisi 

lingkungan belajar, latar belakang pendidikan guru , Koordinasi 

yang baik antara kepala madrasah, guru dan siswa, Adanya 

kegiatan supervisi pembelajaran oleh kepala madrasah, Partisipasi 
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siswa yang aktif dalam kegiatan sekolah, Adanya konsistensi guru 

yang hadir sesuai jadwal kegiatan. Hal ini tidak hanya berupa 

dokumen tertulis yang memuat sejumlah administrasi pembelajaran 

(RPP), tetapi juga memuat rumusan tujuan-tujuan yang hendak 

sesuai dengan visi dan misi madrasah. Selain itu, dalam kurikulum 

juga dirumuskan strategi/metode dan teknik-teknik pembelajaran, 

sumber-sumber, alat dan media yang dibutuhkan dalam 

keberhasilan pembelajaran tersebut sehingga menjadikan penilaian 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. 

Fasilitas dalam hal ini meliputi bangunan fisik Madrasah, 

ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dan media penunjang 

pembelajaran yang sangat penting bagi kelangsungan 

pembelajaran. Peranan sumber belajar sangat penting dalam 

kegiatan peningkatan mutu madrasah. Karena dengan 

meningkatnya mutu belajar otomatis meningkat pula kompetensi 

profesional guru. 

Seorang pendidik dituntut untuk menjadi guru yang 

profesional, maka harus mampu melakukan tugas-tugas keguruan 

terutama dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai 

keberhasilan pembelajaran. Siswa termasuk salah satu kompenen 

input pada sistem Madrasah, maka keadaan siswa harus 

dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga dapat diproses untuk 

meningkatkan kompetensinya. Peran serta dan partisipasi dari 

masyarakat ini meliputi dari keterlibatan orang tua siswa dalam 
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menyusun program, keterlibatan dalam pelaksanaan peningkatan 

mutu pendidikan, juga sampai pelaporan pelaksanaan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen bahwa yang disebut guru adalah pendidik profesional 

dengan utama tugas mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Oleh karena itu 

pengembangan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh 

seorang guru harus selalu dilakukan. Kepala madrasah juga sangat 

memahami posisinya sebagai pemimpin dalam suatu lembaga atau 

madrasah tersebut sebagai educator, pemimpin, organisator, 

innovator, manajer, motivator, dan supervisor. Adapun peran 

tersebut dapat mengembangkan profesionalisme guru dalam 

mengajar.  

Tercapainya tujuan pendidikan seharusnya tidak cukup pada 

nilai namun termasuk selesai dari proses belajar mengajar di 

Madrasah. Tujuan pendidikan bersifat jangka panjang yaitu 

menyiapkan manusia yang baik. Manusia yang baik kadang kala 

tidak langsung dirasakan sebagai bukti tercapainya tujuan 

pendidikan tersebut, melainkan setelah mengalami proses panjang 

dalam rentang kehidupan manusia. 

Adapun setelah melakukan penelitian di MA Walisongo 

Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, peneliti mendapatkan 
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hasil bahwa pengembangan profesionalisme guru di MA 

Walisongo Kayen sudah dalam tahap perubahan. Karena kepala 

madrasah sangat bekerja keras dalam mengupayakan 

pengembangan profesionalisme guru dengan berbagai cara atau 

strategi. Adapun Strategi yang dilakukan kepala madrasah adalah 

memotivasi guru, memberikan informasi-informasi tentang 

bagaimana cara mengembangkan keprofesionalan guru, saling 

bertukar pikiran, saran, dan pendapat. Karena bagi kepala madrasah 

di MA Walisongo Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati hal 

yang utama yang harus dilakukan adalah menumbuhkan rasa ingin 

tahu dan menyemangati guru untuk terus menggali ilmu sedalam-

dalamnya. Dengan begitu guru akan merasa nyaman dan merasa 

layak untuk menjadi guru yang profesional. Jika kepala madrasah 

tidak terbuka kepada guru atau tidak bisa menyesuaikan dirinya 

dengan para guru bagaimana para guru mau berinteraksi dengan 

bebas atau dengan nyaman dengan kepala madrasah. Oleh karena 

itu kepala madrasah aliyah walisongo Kayen sangat mementingkan 

rasa nyaman, keterbukaan, saling sharing dan pemberian motivasi. 

Dalam sebuah situasi di dalam pembelajaran, pastinya ada 

faktor pendukung maupun penghambat kelancaran kegiatan 

tersebut. Adapaun faktor yang menjadi penghambat yaitu siswa 

yang tidak kondusif, kualitas tenaga pendidik, guru yang tidak 

memiliki kelayakan kompetensi, sarana prasarana yang kurang 
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memadai, dan lemahnya motivasi dalam meningkatkan 

kemampuan. 

Selain itu, Kepala Madrasah terkadang terlalu sibuk dalam 

kegiatan mengajar, sehinggga kurang memiliki waktu untuk 

melaksanakan evaluasi metodepembelajaran. Tugas rangkap sering 

kali menyebabkan tidak optimalnya tugas tersebut, karena tugas 

satu dengan lainnya tidak dapat dibatasi. Menjadi guru harus 

profesional, demikian juga menjadi kepala seoekolah sudah 

semestinya harus profesional. Namun, profesional dalam dua 

bidang secara bersamaan seringkali menjadi kendala. 

Dalam sistem koordinasi antara Kepala Madrasah dan guru 

terkadang menjadi saling bergesekan, sehingga berpengaruh 

terhadap tujuan bersama untuk mencapai kompetensi profesional 

guru. Pengelola kurangnya wawasan untuk memperbaiki sistem 

kualitas. Kurangnya wawasan untuk memperbaiki sistem kualitas 

dapat dipengaruhi karena tidak mengikuti training serta tidak 

mengikuti penataran-penataran yang diberikan, misalnya  di 

Madrasah tidak pernah memberikan bagaimana pengelola harus 

bekerja dalam Madrasah sebagai suatu sistem untuk menerapkan 

program-program perbaikan. Kebijakan dan penyelenggaran 

pendidikan nasional menggunakan pendekatan education 

production function. 

Yang tidak kalah penting ialah partisipasi masyarakat selama 

ini sangat minim, khususnya orang tua siswa dalam 
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penyelenggaraan pendidikan pada umumnya lebih banyak bersifat 

dukungan dana, bukan turut andil dalam pengambilan keputusan, 

monitoring dan evaluasi. 

 

3. Peningkatan Kompetensi Profesional Guru di Madrasah Aliyah 

Walisongo Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. 

Guru merupakan personal sekolah yang memiliki kesempatan 

untuk bertatap muka lebih banyak dengan siswa dibanding dengan 

personal lainnya. Supaya pembelajaran jadi menyenangkan dan 

guru dapat mengajar dengan profesonal, maka guru dituntut 

memiliki beberapa kompetensi tersebut antara lain pedagogik, 

kepribadian, profesional dan sosial.  

Guru adalah yang menjadi contoh, panutan dan identifikasi 

bagi para peserta didik dan lingkungan. Oleh karena itu, guru harus 

memiliki standar kualitas dan kompetensi yang sempurna, dan 

memiliki pemahaman terhadap peserta didik secara mendalam, 

dapat merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran serta 

dapat mengembangkan peserta didik yang tercakup dalam 

kompetensi pedagogik guru. Memiliki sikap yang bertaqwa kepada 

Allah, berilmu, sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik 

serta bertanggung jawab yang merupakan implementasi dari 

kompetensi pribadi guru. Memiliki kemampuan menyesuaikan diri 

dengan lingkungan dan kemampuan menjalin kerja sama dalam 

dunia kerja yang merupakan implementasi dari kompetensi sosial. 
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Guru seharusnya mampu menguasai bahan, mengelola kelas, 

menggunakan media/sumber, dan menilai prestasi siswa untuk 

pengajaran yang merupakan rincian dari kompetensi profesional 

guru. 

Demikian juga dengan kompetensi guru di MA Walisongo 

Kayen. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mayoritas guru 

di madrasah ini sudah memiliki kualifikasi dan memiliki 

kompetensi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarnya. 

Hasil peningkatan mutu pendidikan di MA Waliosngo Kayen 

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, ialah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya profesionalisme para pendidik dengan 

memberikan peluang mengikuti pelatihan dan workshop untuk 

guru-guru baru sehingga menambah wawasan dan 

keilmuannya.  

b. Meningkatnya kedisiplinan seluruh pendidik, tenaga 

kependidikan, dan siswa. Dalam upayanya meningkatkan 

kompetensi profesional guru di MA Walisongo Kayen, kepala 

madrasah selalu berupaya yang terbaik dalam menjalin 

kerjasama yang solid agar mencapai kinerja yang sesuai 

dengan yang diharapkan bersama. 

c. Meningkatnya metode pembelajaran yang kreatif, inovatif dan 

tidak membuat bosan siswa. 

d. Mengahasilkan lulusan yang berkualitas dengan nilai terbaik, 

sesuai dengan tujuan Madrasah tersebut. 
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D.  Keterbatasan Penelitian 

Dari penelitian diatas, ternyata masih terdapat keterbatasan. 

Meskipun data peneliti yang diajukan diterima, namun masih ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan.  Beberapa hal yang menjadi 

keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Penelitian hanya dilakukan di Madrasah Aliyah Walisongo Kayen 

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. 

2. Pembahasan tentang kepemimpinan kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru, dalam penelitian ini 

hanya dibahas dari aspek : 1) peran kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru 2) faktor pendukung 

dan penghambat dalam meningkatkan kompetensi profesional guru 

3) Peningkatan kompetensi profesional guru di Madrasah Aliyah 

Walisongo Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. 

3. Waktu penelitian, harus terkendala adanya covid-19 

Waktu juga memegang peranan yang sangat penting. Namun 

demikian penulis di dalam melaksanakan penelitian ini adalah 

mahasiswa yang memegang tugas dan kewajiban untuk kuliah. Hal 

ini berimplikasi terhadap observasi, wawancara, terhadap Kepala 

Madrasah dan guru Madrasah Aliyah Walisongo Kayen Kab. Pati. 

 


