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BAB  I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Insonesia berdiri di atas cita-cita luhur yang tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adalah: “untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa”1 yang menjadi tanggung jawab pemerintah 

dan lapisan masyarakat Indonesia. 

Salah satu bentuk usaha pemerintah dan masyarakat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa adalah melalui pembangunan di bidang 

pendidikan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi-pekerti 

luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung-jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan.2 

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan nasional terutama 

untuk menjadikan sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tentunya tidak terlepas dari peranan 

Guru Pendidikan Agama  Islam (PAI) sebagai pendidik profesional yang 

                                                           
1Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3. 
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memiliki keahlian atau kecakapan khusus di bidang Pendidikan Agama Islam 

(PAI) yang dengan sadar dan terencana memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian serta ketrampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran Agama Islam dari sumber utamanya Al-Qur’an dan 

Hadis yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran Qur’an 

Hadis, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, Aqidah Akhlak dan PAI pada semua 

jalur, jenjang dan jenis pendidikan.3 

Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

mengharuskan Guru PAI yang berada di lembaga-lembaga pendidikan 

madrasah untuk memenuhi sejumlah ketentuan dan persyaratan teknis dalam 

pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Sebagai tenaga pendidik 

profesional, mengharuskan Guru PAI memiliki kualifikasi, kompetensi 

keguruan, sertifikat pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pendidik.4 

Pada hakikatnya tugas guru tidak hanya diperlukan sebagai suatu tugas 

yang profesional, akan tetapi sebagai suatu profesi utama yang bermartabat 

untuk menjadikan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, Guru PAI harus berkemauan dan 

berkemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitas sebagai pendidik 

secara terus menerus dan berkesinambungan di bidang pendidikan.5 

                                                           
3Tahta Rahmanda, Problema Kenaikan Pangkat, Golongan dan Jabatan Fungsional 

Guru PAI MTsN-1 Model dan MTsN-2 Palangka Raya (Studi Pada Guru Golongan IV/a), Skripsi 
Sarjana, Palangka Raya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2014, hal. 11, t.d. 

4Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal. 8. 
5Ahmad Syar’i,  Filsafat Pendidikan Islam, Cet-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, hal 33. 
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Peningkatan mutu Guru PAI sebagai tenaga pendidik profesional telah 

dilakukan oleh pemerintah yang dituangkan melalui undang-undang maupun 

peraturan pemerintah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai pendidik. Adapun undang-undang dan peraturan 

pemerintah yang berhubungan dengan pendidikan di antaranya adalah 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang 

Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang 

Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 

2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu Guru PAI 

sebagai pendidik profesional adalah dengan melakukan pembinaan dan 

pengembangan profesi guru yaitu kegiatan guru dalam rangka pengamalan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu, baik 

bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga pendidik maupun 

dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan dan 

kebudayaan.6 

Pembinaan dan pengembangan profesi guru yang dilakukan oleh 

pemerintah bukanlah untuk mempersulit Guru PAI dalam melaksanakan tugas 

                                                           
6Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya 

Ilmiah Guru Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama RI, 2007, hal. 27. 
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dan tanggung jawabnya, melainkan  sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan sertifikasi guru sebagai pengakuan atas profesionalitasnya 

sebagai pendidik. Selain itu, pembinaan dan pengembangan profesi guru juga 

dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menduduki jenjang jabatan/pangkat 

dan golongan setingkat lebih tinggi. 

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru 

dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa pengembangan profesi yang dapat 

dilakukan oleh guru melalui pengembangan diri dengan mengikuti diklat 

fungsional dan kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi 

dan/atau keprofesian guru. Selain itu, dalam pengembangan profesi guru dapat 

membuat  publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah (KTI) dibidang pendidikan 

serta membuat karya inovatif yang meliputi pembuatan teknologi tepat guna, 

menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, peraga, 

praktikum serta mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal 

dan sejenisnya.7 

Fakta di lapangan menunjukkan betapa masih langkanya guru yang 

mau, mampu atau bisa dan biasa melakukan kegiatan pengembangan profesi. 

Dari ribuan guru yang ada, hanya puluhan saja yang telah melakukan kegiatan 

pengembangan profesi. Hal tersebut ditandai dari kemampuan mereka dalam 

kenaikan jabatan/pangkat dan golongan dari IV/a ke IV/b. Berdasarkan data 

dari Direktorat Profesi Pendidik, Ditjen PMPTK, tahun 2006, menunjukkan 

                                                           
7Peraturan Menteri Negara Penadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 11 huruf c. 
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bahwa, dari jumlah guru golongan IV/a ke atas yang dapat mengajukan hasil 

pengembangan profesi hanya berkisar ± 500 orang guru setiap kali penilaian. 

Dari ± 500 orang tersebut hanya 15% s/d 20% yang memenuhi persyaratan. 

Menurut data Dirjen PMPTK Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009, 

jumlah guru yang berada di golongan IV/a sebanyak 569.611 guru, sedangkan 

yang berada di golongan IV/b ke atas jumlahnya tidak lebih dari 1000 guru.8 

Keterlambatan kenaikan jabatan/pangkat dan golongan guru dari IV/a 

ke IV/b tersebut juga terjadi di daerah Provinsi Kalimantan Tengah, salah 

satunya adalah guru-guru yang berada di bawah lingkungan Kementerian 

Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data observasi awal, 

diketahui jumlah guru di lingkungan Kementerian Agama Provinsi 

Kalimantan Tengah yang menduduki jabatan/pangkat dan golongan IV/a 

sebanyak 357 orang.9 Dari jumlah guru tersebut, sebanyak 151 orang adalah 

guru-guru yang berada di bawah lingkungan Kementerian Agama Kota 

Palangka Raya,10  sebanyak 15 orang adalah guru Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Negeri 2 Palangka Raya.11 

Dari 15 orang guru MTs Negeri 2 Palangka Raya yang mengalami 

keterlambatan kenaikan jabatan/pangkat dan golongan tersebut, ada 8 orang 

                                                           
8Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya 

Ilmiah Guru Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama RI, 2007,  hal 2. 
9Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Data Emis, Semester Genap, Tahun 

Ajaran 2013/2014. 
10 Kementerian Agama Kota Palangka Raya, Daftar Urutan Kepegawaian, per 31 

Desember 2013. 
11 Surat Keputusan Kepala MTs Negeri 2 Palangka Raya Nomor 

MTs.21.06.02/PP.005/1018/2014, Tanggal 07 Juli 2014 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam 
PBM Bimbingan Konseling dan Tugas Tambahan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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merupakan Guru Pendidikan Agama Islam.12  Salah satu problema  yang 

dihadapi oleh Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya dalam kenaikan 

jabatan/pangkat dan golongan dari IV/a ke IV/b adalah tidak mampu 

memenuhi angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan 

dalam kenaikan jabatan/pangkat dan golongan dari IV/a ke IV/b.13 

Tidak terpenuhinya angka kredit dari unsur pengembangan profesi 

Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya tersebut, mengisyaratkan bahwa 

adanya problema yang dihadapi mereka dalam melakukan kegiatan 

pengembangan profesi. Dilihat dari banyaknya jumlah peserta didik MTs 

Negeri 2 Palangka Raya yaitu 811 orang dengan latar belakang yang berbeda, 

tentunya akan memunculkan banyak permasalahan yang dapat dijadikan Guru 

PAI dalam melakukan kegiatan pengembangan profesi seperti melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk dijadikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) .14 

Sebagai pendidik profesional yang telah tersertifikasi, Guru PAI MTs 

Negeri 2 Palangka Raya tentunya memiliki kemampuan untuk melakukan 

kegiatan pengembangan profesi yang melekat pada kompetensi keguruan yang 

mereka miliki dalam  melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Namun 

kenyataannya, masih ada Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya yang tidak 

melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai salah satu persyaratan 

                                                           
12Ibid. 
13Tahta Rahmanda, Problema Kenaikan Pangkat, Golongan dan Jabatan Fungsional 

Guru PAI MTsN-1 Model dan MTsN-2 Palangka Raya (Studi Pada Guru Golongan IV/a), Skripsi 
Sarjana, Palangka Raya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2014, hal. 94, t.d. 

14Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palangka Raya, Data Jumlah Siswa Tahun Pelajaran 
2014/2015. 
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untuk mengajukan kenaikan jabatan/pangkat dan golongannya setingkat lebih 

tinggi.  

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

kepada seluruh Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya yang berstatus 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta telah tersertifikasi yang berjumlah 9 

(sembilan) orang. Penulis akan melakukan penelitian kepada 9 (sembilan) 

orang Guru PAI tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi mereka 

dalam kegiatan pengembangan profesi dengan judul penelitian “Problema 

Guru Pendidikan Agama Islam  (PAI) Dalam Kegiatan Pengembangan Profesi 

(Studi Kasus di MTs Negeri 2 Palangka Raya)”. 

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

 Pada kajian tesis ini peneliti berupaya untuk memfokuskan problema 

yang dihadapi Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya dalam kegiatan 

pengembangan profesi mencakup tiga aspek, yaitu:  

1. Pengembangan diri 

2. Publikasi ilmiah 

3. Karya inovatif 

Fokus penelitian ini akan berkembang selama penelitian berlangsung. 

Namun, cakupannya tetap pada ketiga aspek yang telah ditentukan tersebut di 

atas dengan sub fokus penelitian adalah problema yang dihadapi Guru PAI 

MTs Negeri 2 Palangka Raya dalam mengikuti kegiatan diklat fungsional, 

kegiatan kolektif guru, melakukan presentasi pada forum ilmiah, publikasi 

hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, 
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publikasi buku teks pembelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru, 

membuat karya terjemahan, menemukan teknologi tepat guna, 

menemukan/menciptakan karya seni, dan membuat/memodifikasi alat 

pelajaran/peraga/praktikum, serta mengikuti pengembangan penyusunan 

standar, pedoman, soal dan sejenisnya. 

C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Untuk mengetahui problema yang dihadapi guru dalam kegiatan 

pengembangan profesi dapat dibuat rumusan masalah yaitu bagaimanakah 

problema yang dihadapi guru dalam kegiatan pengembangan profesi. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, dapat dibuat pertanyaan 

penelitian tentang problema yang dihadapi guru PAI MTs Negeri 2 Palangka 

Raya dalam kegiatan pengembangan profesi yang meliputi kegiatan 

pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Adapun pertanyaan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana problema yang dihadapi Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka 

Raya dalam kegiatan pengembangan profesi pengembangan diri? 

2. Adakah problema yang dihadapi dalam kegiatan  pengembangan profesi 

publikasi ilmiah? 

3. Apa saja problema yang dihadapi dalam kegiatan  pengembangan profesi 

karya inovatif? 
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D. Kegunaan Peneletian 

Ada beberapa hal yang dapat diambil manfaat dari penelitian yang 

dilakukan tentang problema Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya dalam 

melakukan kegiatan pengembangan profesi, yaitu: 

1. Sebagai bahan informasi bagi Kementerian Agama Kota Palangka Raya 

untuk melakukan pembinaan kepada Guru PAI dalam melakukan kegiatan 

pengembangan profesi. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya 

dalam melakukan kegiatan pengembangan profesi. 

3. Untuk memperkaya khasanah perpustakaan IAIN Palangka Raya. 

4. Sebagai bahan informasi awal bagi peneliti berikutnya yang berminat 

melanjutkan penelitian ini dari aspek-aspek yang lainnya. 
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BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Problema Guru 

a. Pengertian Problema 

Problema berasal dari bahasa Inggris yaitu problematic yang 

artinya persoalan atau masalah.15  Sedangkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia disebutkan bahwa problema adalah masih 

menimbulkan masalah atau hal yang masih belum dapat dipecahkan.16  

Beberapa para ahli memiliki perbedaan dalam memberikan 

definisi problema. Menurut James Stoner menjelaskan bahwa 

problema adalah suatu situasi menghambat organisasi untuk mencapai 

satu atau lebih tujuan. Menurut Prajudi Atmosudirjo, problema adalah 

sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan, direncanakan, 

ditentukan untuk dicapai sehingga merupakan rintangan menuju 

tercapainya tujuan. Menurut Roger Kaufman, problema adalah suatu 

kesenjangan yang perlu ditutup antara hasil yang dicapai pada saat ini 

dan hasil yang diharapkan. Sedangkan Menurut Dorothy Craig, 

                                                           
15Sanjaya Yasin, “Pengertian Problematika Defisi Menurut Para Ahli Artikel Dakwah”, 

diakses dari http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html, 
pada tanggal 10 Pebruari 2015, pada pukul 20.00 WIB. 

16Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3, Cet-4, 
Jakarta:Balai Pustaka, 2007, hal. 896 

10 
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problema adalah situasi atau kondisi yang akan datang dan tidak 

diinginkan.17 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

problema adalah perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi 

yang diharapkan atau boleh juga diartikan sebagai perbedaan antara 

kondisi sekarang dengan tujuan yang diinginkan. 

b. Jenis-Jenis Problema 

Berdasarkan ciri-ciri, jangkauannya, serta cara mengatasinya, 

problema terbagi menjadi dua jenis yaitu problema sederhana (simple 

problem) dan problema rumit (complex problem). 

1) Problema sederhana (simple problem), adalah problema berskala 

kecil, berdiri sendiri (kurang memiliki sangkut paut dengan 

masalah lain), tidak langsung konsekuensi yang besar, serta 

pemecahannya tidak memerlukan pemikiran luas dan mendalam. 

Biasanya merupakan pemecahan masalah yang dilakukan secara 

individual. Pemecahan masalah dilakukan secara individual. 

Teknik menyelesaikannya bisa dari  pengalaman, intuisi, dan 

kebiasaan pada diri seseorang. 

2) Problem rumit (complex problem), adalah problema yang berskala 

besar, tidak berdiri sendiri (memiliki kaitan erat dengan masalah 

lain), mengandung konsekuensi yang besar, serta pemecahannya 

memerlukan pemikiran yang tajam dan analitis. Pemecahan 
                                                           

17 Suyatno Satrio Hutomo, “Pengertian dan Jenis Masalah”, diakses dari 
http://yayatsahut.blogspot.com/2011/04/pengertian-dan-jenis-masalah.html, pada tanggal 10 
Pebruari 2015, pada pukul 20.30  WIB. 
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masalahnya dilakukan secara kelompok yang melibatkan pimpinan 

dan segenap staf pembantunya. Dalam masalah rumit (complex 

problem) terdapat dua jenis masalah, yakni masalah terstruktur 

(structured problem) dan masalah yang tidak terstruktur. 

(unstructured problem). Masalah yang terstruktur adalah masalah 

yang jelas faktor penyebabnya, bersifat rutin dan biasanya timbul 

berulang kali sehingga pemecahannya dapat dilakukan dengan 

teknik pengambilan keputusan yang bersifat rutin, repetitif dan 

dibakukan. Masalah yang tidak terstruktur adalah penyimpangan 

dari masalah organisasi yang bersifat umum, tidak rutin, tidak jelas 

faktor penyebab dan konsekuensinya, serta tidak repetitif 

kasusnya.18 

c. Problema Guru 

Salah satu komponen pendidikan yang paling menentukan 

dalam pembangunan pendidikan adalah guru. Pemerintah menaruh 

harapan besar untuk kemajuan pendidikan Indonesia kepada guru 

sebagai garda terdepan yang langsung berhadapan dengan peserta 

didik dalam penyelenggaraan pendidikan. Berbagai upaya telah 

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan kompetensi 

guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

pendidik profesional. Selain itu, pemerintah juga memberikan 

                                                           
18 Dilihatya.com, “Pengertian Masalah Menurut Para Ahli”, diakses dari 

http://dilihatya.com/1145/pengertian-masalah-menurut-para-ahli, pada tanggal 11 Pebruari 2015, 
pada pukul 20.00 WIB. 
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kesempatan kepada guru yang ingin melakukan pengembangan profesi 

untuk meningkatkan kompetensi keguruan.19 

Berbagai jenis penghargaan telah diberikan oleh pemerintah 

kepada guru yang mau dan mampu melakukan pengembangan profesi 

mulai dari pemberian tunjangan profesi untuk meningkatkan 

kesejahteraan guru sampai pengembangan karier dalam 

jabatan/pangkat dan golongan. 

Pengembangan profesi yang dilakukan guru diharapkan 

pemerintah mampu meningkatkan pendidikan Indonesia seiring 

dengan meningkatnya kompetensi guru melalui pengembangan profesi 

sebagai perwujudan profesionalismenya sebagai tenaga pendidikan 

profesional. Namun, tidak semua guru mampu memenuhi harapan 

pemerintah tersebut. 

Kenyataan di lapangan, masih banyak dijumpai guru yang tidak 

mampu memenuhi persyaratan dalam kegiatan pengembangan profesi 

untuk kenaikan jabatan/pangkat dan golongan setingkat lebih tinggi, 

terutama dari golongan IV/a ke IV/ b yang mewajibkan guru untuk 

melakukan kegiatan pengembangan profesi. Hal tersebut 

mengindikasikan adanya sebuah problema yang dihadapi guru dalam 

kegiatan pengembangan profesi karena adanya perbedaan antara 

kondisi guru sekarang dengan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah 

dalam pengembangan profesi guru. 

                                                           
19Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005. 
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Problema guru dalam kegiatan pengembangan profesi termasuk 

dalam jenis problema rumit (complex problem) yang terstruktur karena 

problema yang dihadapi guru PAI dalam kegiatan pengembangan 

profesi terjadi setiap waktu dari tahun ke tahun yang memerlukan 

perhatian serius dari guru sendiri maupun dari pimpinan dalam hal ini 

Kepala Madrasah sebagai supervisor.20 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan 

memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk 

manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. 

Dalam agama Islam yang dimaksud dengan pendidik dan 

tenaga kependidikan Islam adalah setiap orang yang berupaya 

mendorong, mengajak, dan membimbing umat manusia, khususnya 

umat Islam untuk mencapai tujuan hidupnya sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran agama Islam (Al-Qur’an dan Hadis), maka yang bersangkutan 

dikualifikasikan sebagai pendidik Islam.21 Hal ini diisyaratkan Allah 

dalam Surah Ali Imran (3) ayat 104: 

 ��������	 
������ ������ 
������� ����� � 
!"��#$% 

��	!�&'���	 
($	!*�+&,$$�- 

                                                           
20 Dilihatya.com, “Pengertian Masalah Menurut Para Ahli”, diakses dari 

http://dilihatya.com/1145/pengertian-masalah-menurut-para-ahli, pada tanggal 11 Pebruari 2015, 
pada pukul 20.00 WIB. 

21Ahmad Syar’i, Filsafat Pendidikan Islam, Cet. 1 – Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, hal 
32 
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Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) kepada yang 
ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah 
orang-orang yang beruntung.22 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman 

sekarang, mengharuskan pendidik Islam yang berada di lembaga-

lembaga pendidikan sekolah untuk memenuhi kualifikasi atau 

persyaratan yang lebih ketat dibanding dengan pendidik Islam di 

rumah tangga dan/atau di masyarakat. Lembaga pendidikan di sekolah 

menuntut sejumlah ketentuan dan persyaratan teknis dalam 

pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang telah diatur oleh 

pemerintah dalam perundang-undangan.23 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 1 ayat (5) disebutkan: 

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan 

diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

Kemudian pada ayat (6) disebutkan: pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang 

sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan.24 

                                                           
22Ali Imran [3]: 104 
23Ahmad Syar’i,  Filsafat Pendidikan, hal 33 
24Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat (5) dan (6)  
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Dilihat dari peraturan perundang-undangan di atas, dapat 

dijelaskan bahwa guru adalah salah satu tenaga pendidik yang 

memiliki keahlian khusus dalam bidang pendidikan, dengan 

keahliannya tersebut maka guru diangkat oleh pemerintah atau pun 

masyarakat untuk kepentingan atau kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan. 

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa guru adalah:  

Pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.25 
 

Istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan memberinya 

awalan pe dan akhiran kan, mengandung arti perbuatan (hal, cara dan 

sebagainya). istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu paedagogie, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak 

istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan 

education yang berarti pengembangan atau bimbingan. dalam bahasa 

arab istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah yang berarti 

pendidikan. 

Dalam perkembangannya istilah pendidikan berarti bimbingan 

atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik 

oleh orang dewasa agar menjadi dewasa. Dalam perkembangan 

selanjutnya pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang 

                                                           
25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 ayat (1).  
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atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau 

sekelompok orang atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang 

lebih tinggi dalam arti mental.26 

Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dijelaskan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.27 

Pendidikan Agama dalam bahasa Inggris dikenal dengan 

istilah religion education, yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

bertujuan untuk menghasilkan orang beragama. Pendidikan agama 

tidak cukup hanya memberikan pengetahuan tentang agama saja, tetapi 

lebih ditekankan pada  feeling attituted, personal ideals, aktivitas 

kepercayaan.28 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dijelaskan bahwa 

pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan 

dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik 

                                                           
26Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta:Kalamulia, 2002, hal. 1. 
27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (1).   
28 Tazkiyatun Nafs, “Makalah Pendidikan Agama Islam”, di akses dari 

http://senyumkudakwahku.blogspot.com/2013/12/makalah-pendidikan-agama-islam.html, pada 
tanggal 2 Maret 2015, pukul 22.00 WIB. 
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dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan.29 

Beberapa ahli memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda 

terhadap definisi Pendidikan Agama Islam. Menurut Zuhairini, 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan kearah 

pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis 

supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjalin 

kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Menurut arifin, pendidikan 

Islam merupakan suatu proses sitem pendidikan yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan 

berpedoman pada ajaran Islam. Menurut muhammad Arifin, 

pendidikan agama Islam merupakan usaha mengubah tingkah laku 

individu  dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan kehidupan 

dalam alam sekitarnya melalui proses kependidikan, dimana perubahan 

itu dilandasi dengan nilai-nilai Islami.30 

Pendidikan Agama Islam di madrasah dibagi kedalam beberapa 

mata yang terdiri dari mata pelajaran Qur’an Hadis (Qurdis), Akidah 

Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).31 

Dilihat dari pengertian pendidikan agama Islam tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan agama 

                                                           
29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (1). 
30Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, Bandung:Refika Aditama, 2013, hal.5.  
31Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008, Bab VII. 
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Islam adalah usaha sadar dan terencana memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya Al-Qur’an 

dan Hadis yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata 

pelajaran agama Islam seperti: Qur’an  Hadis (Qurdis), Fikih, Akidah 

Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan PAI pada semua jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan. 

Dari pengertian guru dan pendidikan agama Islam tersebut di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan guru 

pendidikan agama Islam adalah pendidik professional yang memiliki 

keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan agama Islam 

yang dengan sadar dan terencana memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya Al-Qur’an 

dan Hadis yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata 

pelajaran agama Islam seperti: Al-qur’an Hadis, Fiqih, Sejarah 

Kebudayaan Islam, Aqidah Akhlak dan PAI pada semua jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan. 

b. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

Sebagai tenaga pendidik profesional, guru harus memiliki 

kompetensi yang dapat dikembangkan dalam pengembangan profesi. 

Kompetensi yang harus dikuasai oleh guru meliputi: kompetensi 
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pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional.32 

Sejumlah kompetensi tersebut harus dimiliki guru sebelum 

menjalankan tugasnya yang mulia sebagai pendidik, telebih dahulu 

mereka dibekali dengan berbagai kemampuan dan keahlian sebagai 

syarat utama untuk menjalankan tugasnya. Hal inilah yang telah Allah 

lakukan terhadap Nabi Adam AS, beliau terlebih dahulu belajar kepada 

Allah SWT sebagai Guru pertama sebelum beliau melaksanakan 

tugasnya sebagai pendidik dimuka bumi ini. Hal tersebut seperti yang 

disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 31: 

C�9>�D�	 �EִF%�� 
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Artinya: Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-

benda) seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada 
para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama 
benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 
benar.33 

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional. 

1) Kompetensi pedagogik. 

                                                           
32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal. 32, Ayat. 2. 
33 Al-Baqarah [2]: 31. 
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Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Dalam Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) penjelasan pasal 28 ayat 3 butir (a) 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta 

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki peserta didik.34 

Indikator kompetensi pedagogik yang khas membedakan 

guru dengan profesi yang lainnya terdiri dari 10 indikator, yaitu: 

a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 

spritual, sosial, kultural, emosoional, dan intelektual. 

b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu. 

d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

                                                           
34 Lembaran Negara Nomor 41 penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005, Pasal 18, Ayat 3, Butir (a).  



22 

g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

peserta didik. 

h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

j) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran.35 

2) Kompetensi kepribadian. 

Kompetensi kepribadian merupakan salah satu jenis 

kompetensi yang perlu dikuasai guru yaitu 

kecakapan/kemampuan/wewenang yang berkaitan erat dengan 

tingah laku pribadi guru itu sendiri yang memiliki nilai-nilai luhur 

sehingga terlihat dari perilakunya sehari-hari.  

Seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik 

profesional. Hal tersebut seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah 

SAW, seperti yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4: 

ִ69+���	 5��Qִ*"� ab*>�C cMFZ� 
17B   

Artinya:  Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti 
yang agung.36 

                                                           
35 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional, 

Jogjakarta: Power Books (IHDINA), 2009, hal. 65-66. 
36 Al-Qalam [68]: 4. 
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Mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan, kompetensi 

kepribadian guru meliputi:  

a) Berkepribadian yang mantap dan stabil, memiliki konsistensi 

dalam bertindak sesuai norma hukum, norma sosial, dan etika 

yang berlaku, dan bangga sebagai guru. 

b) Berkepribadian dewasa, mempunyai kemandirian untuk 

bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai 

guru. 

c) Berkepribadian arif dan bijaksana, ditunjukan dengan tindakan 

yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah dan masyarakat 

serta memajukan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

d) Berkepribadian yang berwibawa, yaitu perilaku yang 

berpengaruh positif kepada peserta didik dan memiliki perilaku 

yang disegani. 

e) Berkepribadian akhlak mulia dan menjadi teladan, 

menampilkan yang sesuai dengan norma religius (iman dan 

takwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku 

yang diteladani peserta didik.37 

Kompetensi kepribadian guru merupakan sumber 

keteladanan dalam pengembangan kepribadian peserta didik. 

Kepribadian guru berpengaruh pada kesuksesan siswa dalam 

                                                           
37 Lembaran Negara Nomor 41 penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005, Pasal 18, Ayat 3, Butir (b). 



24 

pembelajaran. Untuk itu seorang guru dituntut benar-benar 

mempunyai kompetensi kepribadian yang mantap. 

3) Kompetensi sosial. 

Guru adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya 

tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan 

lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki 

kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya 

dengan pendidikan yang tak terbatas pada pembelajaran disekolah, 

tetapi juga pendidikan yang terjadi dan berlangsung dimasyarakat. 

Guru harus memahami dirinya sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari masyarakat, baik dalam lingkungan sekolah 

maupun di lingkungan masyarakat umum. Sebagai anggota 

masyarakat, seorang guru  harus mampu menyesuaikan dan 

menempatkan diri di dalam masyarakat. Untuk itu, guru harus 

memiliki kompetensi sosial yaitu kemampuan guru sebagai bagian 

dari mayarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.  

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai  

bagian dari masyarakat, meliputi: 

a) Kemampuan dalam berkomuniksi secara lisan, tulisan dan 

isyarat. 
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Kemampuan guru dalam berkomunikasi adalah alat 

utama dalam menjalin hubungan dengan peserta didik maupun 

masyarakat umum. Komunikasi secara lisan sangat diperlukan 

dalam interaksi pada saat menyampaikan informasi kepada 

peserta didik maupun masyarakat. Selain itu, guru juga harus 

mampu berkomunikasi melalui tulisan yang dituangkan dalam 

bentuk karya tulis ilmiah dibidang pendidikan. Perilaku guru 

dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan salah satu bentuk 

komunikasi guru kepada peserta didik dan masyarakat, melalui 

perilaku tersebut diharapkan menjadi suri tauladan yang baik 

bagi peserta didik dan masyarakat.  

b) Kemampuan menggunakan teknologi komunikasi dan 

informasi secara fungsional. 

Kemajuan teknologi mengharuskan guru mampu 

memanfaatkan alat komunikasi sebagai sarana dalam 

menyampaikan informasi kepada peserta didik maupun 

masyarakat umum. Pesatnya kemajuan arus teknologi dan 

informasi yang begitu cepat, mengharuskan guru menjadi filter 

terhadap informasi yang tidak mendidik kepada peserta didik 

maupun masyarakat. 

c) Kemampuan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta 

didik. 
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Guru harus mampu membangun pola komunikasi yang 

baik dan konstruktif dengan elemen-elemen pendidikan, mulai 

dari peserta didik, sesama guru, pimpinan, karyawan, pegawai, 

orang tua/wali peserta didik sebagai partner dan mitra kerja 

dalam menjalankan dan mengembangkan dunia pendidikan. 

d) Kemampuan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. 

Sebagai anggota masyarakat, tentunya guru harus 

mampu bergaul dengan masyarkat, memberikan keteladanan 

dan berjuang ditengah masyarakat dengan semangat tinggi 

dengan komitmen untuk memajukan aspek-aspek 

kemasyarakatan, terutama dibidang pendidikan.38 

Dengan memiliki kompetensi sosial, menjadikan guru 

sebagai figur yang mampu menjadi motivasi dalam 

pengembangan pendidikan dimata peserta didik maupun 

masyarakat.  

4) Kompetensi profesional. 

Guru identik dengan transfer pengetahuan, jadi harus 

mempunyai ilmu yang mendalam, maka guru harus memiliki 

kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 

                                                           
38 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional, 

Jogjakarta: Power Books (IHDINA), 2009, hal. 150-153. 
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membimbing peserta didik memenuhi kompetensi yang ditetapkan 

Standar Nasional Pendidikan (SNP).39 

Melalui kompetensi profesional, guru dituntut untuk 

menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah 

dan substansi keilmuannya secara filosofis. Kompetensi 

profesional juga disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar 

atau studi keahlian. 

Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang 

berhubungan dengan tugas-tugas serta kinerja guru dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik 

profesional. Oleh sebab itu, tingkat profesionalitas seorang guru 

dapat dilihat dari kompetensi sebagai berikut: 

a) Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, 

misalnya: guru harus memahami tujuan pendidikan yang harus 

dicapai baik tujuan nasional, instistusi, kurikuler, maupun 

tujuan pembelajaran. 

b) Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya: 

paham tentang tahapan perkembangan siswa serta paham 

tentang teori-teori belajar. 

c) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan 

bidang studi yang diajarkan. 

                                                           
39 Lembaran Negara Nomor 41 penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005, Pasal 18, Ayat 3, Butir (c). 
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d) Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan 

strategi pembelajaran. 

e) Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media 

dan sumber belajar. 

f) Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

g) Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran. 

h) Kemampuan dalam melaksanakan unsur penunjang, misalnya: 

administrasi sekolah, bimbingan dan penyuluhan. 

i) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir 

ilmiah untuk meningkatkan kinerja.40 

Dalam Undang-Undang Nomor 74 Tentang Guru Tahun 

2008 disebutkan bahwa kompetensi profesional merupakan 

kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan budaya yang diampunya 

sekurang-kurangnya meliputi: 

a) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan 

standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan/atau 

kelompok mata pelajaran yang akan diampunya. 

b) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni 

yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren 

                                                           
40 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional, 

Jogjakarta: Power Books (IHDINA), 2009, hal. 158. 
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dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran dan/atau 

kelompok mata pelajaran yang akan diampu.41 

 

 

 

 

3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan 

oleh pemerintah dan masyarakat dibagi menjadi tiga jalur yaitu pendidikan 

informal, pendidikan nonformal, dan pendidikan formal.42 

Pendidikan formal dibagi menjadi beberapa jenjang yaitu 

pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) atau bentuk lain yang sederajat, pendidikan berbentuk Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk 

lain yang sederajat, serta pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan 

(MAK), dan Madrasah Aliyah (MA).43 

Madrasah Adalah satuan pendidikan formal dalam binaan 

Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan 

kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, 

                                                           
41Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 3, Ayat 7, Butir 

(c). 
42Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Pasal 13 ayat (1) 
43Ibid, Pasal 17-18. 
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Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan 

Madrasah Aliyah Kejuruan.44 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah satuan pendidikan formal 

yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam 

yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai 

lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk 

lain yang sederajat, diakui sama atau setara dengan SD atau MI.45 

Perbedaan antara MTs dengan SMP adalah pada mata pelajaran 

agama. Di SMP, Pendidikan Agama Islam hanya terdiri dari 1 (satu) mata 

pelajaran saja yaitu Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Berbeda denga di MTs, Pendidikan Agama Islam dibagi menjadi 4 

(empat) mata pelajaran yang terdiri dari mata pelajaran Qur’an Hadis 

(Qurdis), Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).46 

Dibaginya mata pelajaran PAI di MTs merupakan kekhasan sebagai 

sekolah berbasis Islam.  

4. Pengembangan Profesi 

a. Pengertian Pengembangan Profesi 

Pengembangan profesi adalah kata majemuk yang terdiri dari 2 

(dua) kata yaitu kata pengembangan dan kata profesi. Dalam kamus 

besar bahasa Indonesia, kata pengembangan memiliki arti sebagai 

                                                           
44Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013, Pasal 1 ayat (2). 
45Ibid, Pasal 1 ayat (5). 
46 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008, Bab VII. 



31 

suatu proses, cara, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk bisa 

menjadi lebih baik dan sempurna.47 

Jadi yang dimaksud dengan pengembangan guru adalah suatu 

proses, cara, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

secara terus menerus kepada guru sebagai pendidik professional untuk 

bisa menjadi lebih baik dan sempurna. 

Pengembangan terhadap guru dilakukan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan prestasi kerja guru sebagai pendidik professional yang 

diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa 

latin profecus yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu, 

atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Pengakuan berasal 

dari masyarakat atau pengguna jasa penyandang profesi itu. Pengakuan 

tersebut berangkat dari karya ilmiah atau produk kerja lain yang 

dihasilkan oleh penyandang profesi itu. 

Secara terminologi, profesi adalah pekerjaan yang 

membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan 

khusus yang menuntut persiapan spesialisasi yang relatif lama 

diperguruan tinggi. Profesi biasanya berhubungan dengan pekerjaan 

mental bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental yang 

dimaksudkan disini adalah adanya persyaratan pengetahuan teoritis 

sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. Pekerjaan yang 

                                                           
47Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Cet. 4, 

Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hal. 152 dan 538. 
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menuntut keterampilan manual atau fisikal, meskipun pekerjaan 

manual tersebut berada pada level tinggi, maka kemampuan tersebut 

tidak digolongkan ke dalam profesi dan tidak memunculkan organisasi 

profesi seperti: Ikatan Tukang Semen Indonesia, Ikatan Tukang Jahit 

Indonesia, Ikatan pengayam Rotan Indonesia, dan lain sebagainya.48 

Dilihat dari pengertian profesi tersebut di atas, ada tiga pilar 

pokok yang ditunjukkan untuk suatu profesi, yaitu pengetahuan, 

keahlian, dan persiapan akademik. Pengetahuan adalah segala 

fenomena yang diketahui secara sistematis sehingga memiliki daya 

prediksi, daya kontrol, dan daya aplikasi tertentu. Pada tingkat yang 

lebih tinggi, pengetahuan bermakna kapasitas kognitif yang dimiliki 

oleh seseorang melalui proses belajar. Keahlian bermakna penguasaan 

substansi keilmuwan yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak. 

Keahlian juga bermakna kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk 

dibedakan dengan kepakaran lainnya. Persiapan akademik 

mengandung makna bahwa untuk mencapai derajat profesional atau 

memasuki jenis profesi tertentu diperlukan persyaratan pendidikan 

khusus, berupa pendidikan prajabatan yang dilaksanakan pada lembaga 

pendidikan formal, khususnya jenjang perguruan tinggi.49 

Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan 

bahwa yang dimaksud pengembangan profesi adalah kegiatan guru 

                                                           
48 Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru, Jakarta:Kencana Prenada Media 

Group, 2012, hal. 101-102. 
49Ibid, hal. 103. 
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dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

ketrampilan untuk meningkatkan mutu, baik bagi proses belajar 

mengajar dan profesionalisme tenaga pendidik maupun dalam rangka 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan dan 

kebudayaan.50 

b. Jenis-jenis Pengembangan Profesi 

Dalam Perrmeneg PAN dan RB No 16 tahun 2009, terdapat 

tiga unsur kegiatan guru dalam Pengembangan Kepropesian 

Berkelanjutan (PKB), yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah dan 

karya inovatif.51 

1) Pengembangan Diri 

Pengembangan diri merupakan upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan guru melalui kegiatan pendidikan 

dan pelatihan fungsional dan kegiatan kolektif guru yang dapat 

meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru.52 

 Kegiatan pengembangan diri pada kegiatan PKB 

adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

kompetensi dan keprofesiannya. Kegiatan tersebut dilakukan 

melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional dan/atau 

                                                           
50Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya 

Ilmiah Guru Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007, hal. 27. 
 51 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan, Kebijakan Pengembangan Profesi Guru, Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2012, hal. 25. 
 52Ibid.  
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melalui kegiatan kolektif guru. Secara rinci kegiatan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a) Mengikuti diklat fungsional 

Diklat fungsional bagi guru adalah kegiatan guru dalam 

mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam 

kurun waktu tertentu. Kegiatan tersebut dapat berupa kursus, 

pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang 

lain.53 

b) Mengikuti Kegiatan Kolektif Guru 

Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam 

mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan 

bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk 

meningkatkan keprofesian guru yang berkelanjutan. Kegiatan 

tersebut dapat berupa: 

(1) Mengikuti lokakarya atau kegiatan kelompok/musyawarah 

kerja guru atau in-house training (IHT) untuk penyususnan 

perangkat kurikulum dan/atau kegiatan pembelajaran 

termasuk pembelajaran berbasis TIK, penilaian, 

pengembangan media pembelajaran, dan/atau kegitatan 

lainnya untuk kegiatan pengembangan keprofesian guru. 

                                                           

 53Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan 
dan Pengembangan Profesi Guru Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, hal. 
15 
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(2) Mengikuti, baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta 

pada seminar, koloqium, diskusi panel atau bentuk 

pertemuan ilmiah lainnya. 

(3) Mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas 

dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan 

keprofesiannya.54 

2) Publikasi Ilmiah 

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah 

dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru 

terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan 

pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi Ilmiah 

mencakup 3 kelompok yaitu: 

a) Presentasi pada forum ilmiah. 

Dalam hal ini guru bertindak sebagai pemrasaran 

dan/atau nara sumber pada seminar, lokakarya, koloqium, 

dan/atau diskusi ilmiah, baik yang diselenggarakan pada 

tingkat sekolah, KKG/MGMP, dan/kota, provinsi, nasional, 

maupun internasional. 

b) Publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang 

pendidikan formal. 

Publikasi dapat berupa karya tulis hasil penelitian, 

makalah tinjauan ilmiah dibidang pendidikan formal dan 

                                                           

 54Ibid, hal. 17-18. 
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pembelajaran, tulisan ilmiah populer, dan artikel ilmiah dalam 

bidang pendidikan. Karya ilmiah ini telah diterbitkan dan 

diseminarkan disekolah masing-masing. Dokumen karya ilmiah 

disahkan oleh kepala sekolah dan disimpan diperpustakaan 

sekolah.55 

Publikasi hasil penelitian guru dibagi menjadi empat 

kelompok yaitu laporan hasil penelitian, tinjauan ilmiah, tulisan 

ilmiah popular dan artikel ilmiah. 

 

 

(1) Laporan hasil penelitian 

Laporan hasil penelitian adalah karya tulis ilmiah 

berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan guru yang 

sesuai dengan tupoksinya, antara lain dapat berupa laporan 

Penelitian Tindakan Kelas. Laporan hasil penelitian 

tersebut, dibedakan berdasarkan pada jenis publikasinya 

sebagai berikut: 

(a) Laporan hasil penelitian yang diterbitkan atau 

dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN dan telah 

mendapat pengakuan BSNP.  

(b) Laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel 

ilmiah diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah 
                                                           

55 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan, Kebijakan Pengembangan Profesi Guru, Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2012, hal. 26. 
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ilmiah/jurnal ilmiah diedarkan secara nasional dan 

terakreditasi. 

(c) Laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel 

ilmiah diterbitkan atau dipublikasikan dalam 

majalah/jurnal ilmiah tingkat provinsi. 

(d) Laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel 

ilmiah diterbitkan atau dipublikasikan dalam 

majalah/jurnal ilmiah tingkat kabupaten/kota. 

(e) Laporan hasil penelitian yang diseminarkan di 

sekolah/madrasahnya dan disimpan di perpustakaan. 

Pada umumnya kerangka isi laporan mengikuti 

persyaratan yang berlaku dalam penulisan buku atau jurnal. 

Untuk laporan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk 

makalah, pada umumnya kerangka isi atau format laporan 

hasil penelitian terdiri dari bagian awal, bagian isi dan 

bagian penunjang.  

(a) Bagian Awal 

Terdiri dari halaman judul; lembaran persetujuan; kata 

pengantar; daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

lampiran; serta abstrak atau ringkasan.  

(b) Bagian Isi 

Umumnya terdiri dari beberapa bab, yaitu: 
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• Bab Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar 

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan, 

dan Kemanfaatan Hasil Penelitian; 

• Bab Kajian/Tinjauan Pustaka;  

• Bab Metode Penelitian;  

• Bab Hasil dan Diskusi Hasil Kajian, serta  

• Bab Kesimpulan dan Saran. 

(c) Bagian Penunjang  

Memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran (seperti 

instrumen yang digunakan, contoh hasil kerja peserta 

didik, contoh isian instrumen, foto-foto kegiatan, surat 

ijin penelitian, rencana pembelajaran, dan dokumen 

pelaksanaan penelitian lain yang menunjang keaslian 

penelitian tersebut). 

(2) Tinjauan Ilmiah 

Makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis guru 

yang berisi ide/gagasan dalam upaya mengatasi berbagai 

masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di 

satuan pendidikannya (di sekolah/madrasahnya). Makalah 

tinjauan ilmiah tersebut, dibedakan berdasarkan pada jenis 

publikasinya sebagai berikut: 

(a) Isi Bagian Awal  
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Terdiri dari halaman judul; lembaran persetujuan; kata 

pengantar; daftar isi, daftar label, daftar gambar, dan 

lampiran; serta abstrak atau ringkasan.  

(b) Bagian Isi  

Umumnya terdiri dari beberapa bab, yaitu:  

• Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar 

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan, 

dan Manfaat. 

• Bab Kajian/Tinjauan Pustaka.  

• Bab Pembahasan Masalah yang didukung data 

berasal dari satuan pendidikannya. 

Yang harus disajikan pada bab ini adalah kejelasan 

ide atau gagasan asli penulis yang terkait dengan 

upaya pemecahan masalah di satuan pendidikannya 

(di sekolah/madrasahnya).  

• Bab Kesimpulan.  

(c) Bagian Penunjang 

Memuat daftar pustaka dan lampiran data yang 

digunakan dalam melakukan tinjauan atau gagasan 

ilmiah.  

(3) Tulisan ilmiah popular 

Karya ilmiah populer adalah tulisan yang 

dipublikasikan di media massa (koran, majalah, atau 
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sejenisnya). Karya ilmiah populer dalam kaitan dengan 

upaya pengembangan profesi ini merupakan kelompok 

tulisan yang lebih banyak mengandung isi pengetahuan, 

berupa ide, atau gagasan pengalaman penulis yang 

menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan 

penulis bersangkutan. kerangka isi tulisan ilmiah popular 

disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media 

massa yang akan mempublikasikan tulisan tersebut. 

Adapun kerangka isi yang biasa dipergunakan pada 

tulisan ilmiah popular, sebagai berikut:  

 

(a) Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, dan manfaat. 

(b) Kajian teori 

Menguraikan tentang teori-teori yang relevan. 

(c) Pembahasan 

Mengemukakan tentang gagasan/ide penulis dalam 

upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

bidang pendidikan dan pembelajaran di sekolah/ 

madrasahnya. Pembahasan tersebut didukung oleh teori 

dan data yang relevan. 

(d) Kesimpulan.  
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(4) Artikel Ilmiah 

Artikel ilmiah dalam bidang pendidikan adalah 

tulisan yang berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam 

bidang pendidikan formal dan pembelajaran di satuan 

pendidikan yang dimuat di jurnal ilmiah.  

Kerangka Isi Artikel ilmiah di bidang pendidikan 

umumnya mengikuti aturan dari jurnal yang akan memuat 

artikel ilmiah dimaksud dan setidak-tidaknya berisi: 

(a) Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, dan manfaat. 

(b) Kajian teori 

Menguraikan tentang teori-teori yang relevan. 

(c) Pembahasan 

Mengemukakan tentang gagasan/ide penulis dalam 

upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

bidang pendidikan dan pembelajaran di sekolah/ 

madrasahnya. Pembahasan tersebut didukung oleh teori 

dan data yang relevan. 

(d) Kesimpulan.56 

                                                           
56Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan 

dan Pengembangan Profesi Guru Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, 
Hal.20-30 
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c) Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau 

pedoman guru. 

Buku yang dimaksud dapat berupa buku pelajaran, baik 

sebagai buku utama maupun buku pelengkap, modul/diklat 

pembelajaran persemester, buku dalam bidang pendidikan, 

karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Buku termaksud 

harus tersedia di perpustakaan sekolah tempat guru bertugas. 

Keaslian buku harus ditunjukkan dengan pernyataan keaslian 

dari kepala sekolah atau dinas pendidikan setempat bagi guru 

yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.57 

Karya tulis ilmiah guru dapat dipublikasikan dalam 

bentuk buku teks pelajaran buku, buku pengayaan, dan atau 

pedoman guru. Publikasi ilmiah guru tersebut dibagi menjadi 

lima yaitu buku pelajaran, modul/diktat pembelajaran, buku 

dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, buku pedoman 

guru. 

(1) Buku pelajaran 

Buku pelajaran adalah buku berisi pengetahuan 

untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan 

diperuntukkan bagi peserta didik pada suatu jenjang 

pendidikan tertentu atau sebagai bahan pegangan mengajar 

                                                           
57Ibid, hal. 26-27 
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guru, baik sebagai buku utama atau pelengkap. Buku dapat 

ditulis guru secara individu atau berkelompok.  

Adapun kerangka isi dari buku pelajaran adalah 

sebagai berikut:  

(a) Pengantar 

(b) Bagian Pendahuluan 

• Daftar isi 

• Tujuan buku pelajaran  

(c) Bagian Isi  

• Judul bab atau topik isi bahasan  

• Penjelasan tujuan bab  

• Uraian isi pelajaran  

• Penjelasan teori  

• Sajian contoh  

• Soal latihan  

(d) BagianPenunjang  

• Daftar pustaka  

• Data diri penulis 

(2) Modul atau diktat pembelajaran 

(a) Modul  

Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan 

disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga 
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pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi 

tersebut. 

Materi pelajaran pada suatu modul, disusun dan 

disajikan sedemikian rupa agar peserta didik secara 

mandiri dapat memahami materi yang disajikan. Modul 

umumnya terdiri dari: 

• Petunjuk peserta didik 

• Isi materi bahasan (uraian dan contoh) 

• Lembar kerja peserta didik 

• Evaluasi 

• Kunci jawaban evaluasi 

• Pegangan tutor/guru (bila ada).  

Ciri lain dari modul adalah dalam satu modul 

terdapat beberapa kegiatan belajar yang harus 

diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dan di setiap 

akhir kegiatan belajar terdapat umpan balik dan tindak 

lanjut. Umumnya satu modul menyajikan satu topik 

materi bahasan yang merupakan satu unit program 

pembelajaran tertentu. Sebagai bagian dari modul, buku 

materi bahasan mempunyai kerangka isi yang tidak 

berbeda dengan buku pelajaran. Ciri khas modul adalah 

tersedianya berbagai petunjuk yang lengkap dan rinci, 
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agar peserta didik mampu menggunakan modul dalam 

membelajarkan diri mereka sendiri. 

(b) Diktat 

Diktat catatan tertulis suatu mata pelajaran atau 

bidang studi yang dipersiapkan guru untuk 

mempermudah atau memperkaya materi mata 

pelajaran/bidang studi yang disampaikan oleh guru 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Adapun Bagian yang harus dipenuhi dalam 

sebuah diktat adalah sebagai berikut: 

(1) Bagian Pendahuluan  

(a) Daftar isi 

(b) Penjelasan tujuan diktat pelajaran 

(2) BagianIsi  

(a) Judul bab atau topik isi bahasan  

(b) Penjelasan tujuan bab  

(c) Uraian isi pelajaran  

(d) Penjelasan teori  

(e) Sajian contoh  

(f) Soal latihan  

(3) Bagian Penunjang  

Pada bagian penunjang ini berisi berbagai referensi 

yang dimuat dalam daftar pustaka. 
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(c) Buku dalam bidang pendidikan 

Buku dalam bidang pendidikan ditulis oleh Guru 

atau kelompok guru yang berkemampuan terhadap isi 

buku yang Berisi pengetahuan yang terkait dengan 

bidang kependidikan, sasaran pembacanya tidak hanya 

pada peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. 

Tujuan buku dalam bidang pendidikan tidak 

hanya membantu peserta didik dalam memahami mata 

pelajaran tertentu, atau sebagai bahan pegangan 

mengajar guru, baik pegangan utama maupun 

pelengkap namun dimaksudkan juga untuk memberikan 

informasi pengetahuan dalam bidang kependidikan. 

Kerangka isi buku dalam bidang pendidikan 

lebih bebas, tergantung pada isi pengetahuan apa yang 

akan disajikan dalam buku tersebut. Meskipun 

demikian pada umumnya kerangka buku dalam bidang 

pendidikan terdiri dari: 

• Pengantar daftar isi 

• Bagian pendahuluan 

• Bagian isi 

Dapat terdiri dari beberapa bab/bagian sesuai 

dengan isi pengetahuan yang disajikan. Masing-

masing bab/bagian serupa dengan bagian isi buku.  
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• Bagian penunjang 

- Daftar kepustakaan 

- Data diri penulis  

(d) Karya terjemahan 

Karya terjemahan adalah tulisan yang dihasilkan 

dari penerjemahan buku pelajaran atau buku dalam 

bidang pendidikan dari bahasa asing atau bahasa daerah 

ke Bahasa Indonesia, atau sebaliknya dari Bahasa 

Indonesia ke bahasa asing atau bahasa daerah. 

Buku yang diterjemahkan adalah keseluruhan isi 

buku secara lengkap dan bukan merupakan bagian dari 

buku, atau suatu tulisan pendek, artikel, atau jenis 

tulisan lain di luar guru. 

Kerangka Isi karya terjemahan mengikuti 

kerangka isi dari buku yang diterjemahkannya. 

(e) Buku pedoman guru 

Buku Pedoman Guru adalah buku tulisan guru 

yang berisi rencana kerja tahunan guru. Isi rencana 

kerja tersebut paling tidak meliputi upaya dalam 

meningkatkan/memperbaiki kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Pada 

rancangan itu harus pula disajikan rencana kegiatan 

PKB yang akan dilakukan. 
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Melalui rencana kerja tersebut, guru mempunyai 

pedoman untuk mengembangakan profesinya. Buku ini 

juga dapat dipakai kepala madrasah dan/atau pengawas 

sekolah untuk mengevaluasi kinerja guru bersangkutan. 

Buku pedoman guru disajikan dalam bentuk 

makalah, diketik dan dibendel, dengan kerangka isi 

sebagai berikut: 

• Bagian Awal 

Terdiri dari halaman judul yang menerangkan 

identitas guru dan tahun kerja dari rencana kerja 

guru tersebut, lembaran persetujuan dari kepala 

madrasah; kata pengantar; dan daftar isi.  

• Bagian Isi  

Umumnya terdiri dari beberapa bab yakni: 

 

- Pendahuluan 

Menjelaskan tentang tujuan pembuatan Rencana 

Kerja Tahunan Guru tersebut, menjelaskan 

ringkasan target-target capaian yang diharapkan 

dicapai.  

- Rincian rencana kerja 

Disajikan dalam satuan waktu bulanan untuk 

selama setahun. Rencana kerja tersebut berupa 
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rencana guru yang bersangkutan dalam 

meningkatkan kompetensinya sebagai guru, 

yakni kompetensi pedagogik, sosial, 

kepribadian, dan profesional.  

- Penutup 

Menjelaskan ringkasan rencana kegiatan dan 

rencana target yang ingin dicapai.  

• Bagian Penunjang 

Memuat lampiran yang menunjang rencana kerja 

tahunan tersebut, misalnya RPP, skenario kegiatan, 

dan lain-lain. 58 

 

 

3) Karya Inovatif 

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, 

modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru 

terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran disekolah dan 

pengembangan dunia pendidikan, sains serta teknologi, dan seni. 

Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, 

penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan 

atau modifikasi alat pelajaran, peraga, praktikum, atau penyusunan 

                                                           
58Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan 

dan Pengembangan Profesi Guru Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 
2010,hal.31-40 
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standar, pedoman soal dan sejenisnya pada tingkat nasional 

maupun provinsi.59 

Kegiatan PKB yang berupa karya inovatif, terdiri dari 4 

(empat) kelompok, yakni:  

a) Menemukan teknologi tepat guna; 

Karya Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut 

karya sains atau teknologi adalah karya hasil rancangan, 

pengembangan dan percobaan dalam bidang sains atau 

teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan 

bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan 

untuk pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan 

terbantu kelancarannya atau masyarakat terbantu 

kehidupannya. Adapun kriteria karya sains/teknologi yaitu 

sebagai berikut: 

(1) Berupa karya sains dan teknologi yang digunakan di 

madrasah atau di masyarakat.  

(2) Dengan karya sains dan teknologi tersebut pelaksanaan 

pendidikan di madrasah tersebut menjadi lebih mudah atau 

dengan karya sains dan teknologi tersebut masyarakat 

terbantu kehidupannya. 

(3) Jenis karya sains dan teknologi yaitu sebagai berikut: 

                                                           
59 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan, Kebijakan Pengembangan Profesi Guru, Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2012, hal.27 
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(a) Media pembelajaran atau bahan ajar interaktif berbasis 

komputer untuk setiap standar kompetensi atau 

beberapa kompetensi dasar.  

(b) Program aplikasi komputer untuk setiap aplikasi.  

(c) Alat/mesin yang bermanfaat untuk pendidikan atau 

masyarakat untuk setiap unit alat/mesin.  

(d) Bahan tertentu hasil penemuan baru atau hasil 

modifikasi tertentu untuk setiap jenis bahan.  

(e) Konstruksi dengan bahan tertentu yang dirancang untuk 

keperluan bidang pendidikan atau kemasyarakatan 

untuk setiap konstruksi.  

(f) Hasil eksperimen atau percobaan  dari sains dan 

teknologi untuk setiap hasil eksperimen. 

(g) Hasil pengembangan metodologi atau evaluasi 

pembelajaran. 

(4) Karya sains dan teknologi tersebut mempunyai ciri sebagai 

berikut: 

(a) Bermanfaat untuk pendidikan di madrasah atau 

bermanfaat untuk menunjang kehidupan masyarakat.  

(b) Ada unsur modifikasi/inovasi bila sebelumnya sudah 

pernah ada di madrasah atau di lingkungan masyarakat 

tersebut. 
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(5) Karya sains dan teknologi dikategorikan kompleks apabila 

memenuhi kriteria:  

(a) memiliki tingkat inovasi yang tinggi;  

(b) tingkat kesulitan pembuatan yang tinggi;  

(c) memiliki konstruksi atau alur kerja yang rumit atau 

apabila berupa hasil modifikasi, memiliki tingkat 

modifikasi yang tinggi;  

(d) waktu pembuatannya relatif lama; dan 

(e) biaya pembuatannya relatif tinggi. 

(6) Karya teknologi dikategorikan sederhana apabila 

memenuhi kriteria:  

(a) memiliki tingkat inovasi yang rendah;  

(b) pembuatannya memiliki tingkat kesulitan yang rendah;  

(c) memiliki konstruksi atau alur kerja yang rumit atau 

apabila berupa hasil modifikasi maka memiliki tingkat 

modifikasi yang rendah;  

(d) pembuatannya membutuhkan waktu relatif pendek; dan 

pembuatannya membutuhkan biaya rendah. 

Adapun kerangka isi dalam membuat laporan untuk 

karya teknologi yaitu: 

(1) Format Laporan Pembuatan dan Penggunaan Alat/Mesin, 

Pembuatan Media Pembelajaran, Bahan Ajar Interaktif 
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Berbasis Komputer, dan Pembuatan Program Aplikasi 

Komputer adalah sebagai berikut:  

(a) Halaman judul, memuat jenis laporan (tuliskan 

Laporan Pembuatan Karya Teknologi), nama karya 

teknologi, nama pembuat, NIP kalau PNS dan Nama 

madrasah.  

(b) Halaman pengesahan oleh Kepala Sekolah/madrasah.  

(c) Kata Pengantar 

(d) Daftar Isi 

(e) Daftar Gambar 

(f) Nama Karya Teknologi 

(g) Tujuan 

(h) Manfaat 

(i) Rancangan/desain karya teknologi (dilengkapi dengan 

gambar rancangan atau diagram alir serta daftar dan 

foto alat dan bahan yang digunakan) 

(j) Prosedur pembuatan karya teknologi (dilengkapi 

dengan foto pembuatan) 

(k) Penggunaan karya teknologi di sekolah atau di 

masyarakat (dilengkapi dengan foto penggunaan) 

(l) Source code program.  

(2) Format Laporan Eksperiman atau Percobaan Sains dan 

Teknologi adalah sebagai berikut : 
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(a) Halaman judul, memuat jenis laporan (tuliskan 

Laporan Penemuan Teknologi Tepat Guna berupa 

Eksperimen atau Percobaan Sains atau Teknologi, 

nama atau judul eksperimen atau percobaan, nama 

peneliti, NIP kalau PNS, dan nama madrasah).  

(b) Halaman pengesahan oleh kepala sekolah/madrasah.  

(c) Kata Pengantar  

(d) Daftar Isi  

(e) Daftar Gambar 

BAB I : PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

B. Tujuan  

C. Manfaat  

BAB II : LANDASAN TEORETIK ATAU TINJAUAN 

PUSTAKA  

A. Teori Umum (sesuai dengan materi eksperimen)  

B. Teori Teknis (sesuai dengan materi eksperimen)  

BAB III : PROSEDUR DAN HASIL EKSPERIMEN  

A. Persiapan Eksperimen  

1. Obyek dan variabel eksperimen  

2. Alat dan bahan yang digunakan  

3. Langkah-langkah penyiapan eksperimen 

B. Pelaksanaan eksperimen  
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1. Langkah-langkah eksperimen  

2. Hasil eksperimen  

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN :  

A. Data rincian eksperimen  

B. Foto pelaksanaan eksperimen  

C. Bukti pendukung lainnya  

b) Menemukan atau menciptakan karya seni;  

Menemukan atau menciptaan karya seni adalah proses 

perefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang 

diekspresikan secara estetik dalam berbagai medium seperti 

rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberi makna 

transendental baik spriritual maupun intelektual bagi manusia 

dan kemanusiaan.  Adapun kriteria karya seni yaitu: 

(1) Karya seni adalah hasil budaya manusia yang 

merefleksikan nilai-nilai dan gagasan manusia yang 

diekspresikan secara estetika dalam berbagai medium 

seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu 

memberikan makna transendental baik spiritual maupun 
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intelektual bagi manusia dan kemanusiaan atau makna 

pendidikan bagi individu dan masyarakatnya.  

(2) Karya seni yang diakui oleh masyarakat adalah karya seni 

yang dipertunjukkan, diterbitkan, dipamerkan, 

dipublikasikan kepada masyarakat minimal di tingkat 

kabupaten/kota. 

Adapun jenis karya seni yang dapat dijadikan 

pengembangan profesi, yaitu: 

(1) Karya seni yang bukti fisiknya dapat disertakan langsung 

untuk penilaian angka kredit jabatan guru adalah: Seni 

sastra (novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah 

drama/teater/film), seni rupa antara lain: keramik kecil, 

benda souvenir. Seni desain grafis antara lain: sampul 

buku, poster, brosur, dan fotografi. Seni musik antara lain: 

rekaman, film, dan sebagainya.  

(2) Karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat disertakan 

langsung untuk penilaian angka kredit jabatan guru: seni 

rupa antara lain: lukisan, patung, ukiran, keramik ukuran 

besar, baliho, dan busana. Seni pertunjukan antara lain: 

teater, tari, sendratasik, ensambel musik, dan sebagainya.  

(3) Karya seni dapat berupa karya seni individual yang 

diciptakan oleh perorangan antara lain: seni lukis, dan seni 

sastra. Karya seni kolektif yang diciptakan secara 
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kolaboratif atau integratif antara lain: teater, tari, dan 

ensambel musik.  

(4) Karya seni kategori kompleks mengacu kepada lingkup 

sebaran publikasi, pameran, pertunjukan, lomba, dan 

pengakuan pada tataran nasional/internasional, sedangkan 

karya seni kategori sederhana mengacu kepada lingkup 

sebaran publikasi, pameran, pertunjukan, lomba, dan 

pengakuan pada tataran kabupaten/kota/provinsi.  

Adapun Kerangka Isi untuk laporan portofolio 

penciptaan Karya Seni sebagai berikut: 

(1) Sampul depan: judul, nama pencipta, NIP, nama dan logo 

madrasah. 

(2) Kata pengantar pencipta  

(3) Daftar isi, Daftar tabel/gambar  

Bagian I : Pendahuluan (latar belakang ide penciptaan, 

makna dan tujuan). Bagian II : Reflekti proses 

kreatif/penciptaan(bahan, alat, ukuran, lama pengerjaan, 

deskripsi proses kreatif dari prapenciptaan hingga pasca 

penciptaan dikuatkan dengan foto-foto dan atau rekaman 

audio maupun audiovisual, dan deskripsi kegiatan 

pameran/publikasi/pertunjukan disertai katalog dan foto-

foto dan atau rekaman audiovisual). Bagian III: Penutup 

Referensi/Kepustakaan (kalau ada)  
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(4) Referensi/Kepustakaan (kalau ada) 

(5) Lampiran: 

(a) Biodata ringkas pencipta  

(b) Surat pernyataan kepala madrasah tentang kebenaran 

keaslian, kepemilikan, dan bukti bahwa karya seni 

tersebut belum pernah diajukan untuk kenaikan 

pangkat sebelumnya  

(c) Bukti pengakuan/rekomendasi dari dewan kesenian 

atau organisasi profesi kesenian yang relevan minimal 

tingkat kabupaten/kota  

(d) Bukti lain/pendukung (jika ada), seperti:  

• Kliping resensi dari media massa cetak/elektronik 

nasional  

• Bukti sertifikat/penghargaan memenangkan lomba 

karyaseni 60 

c) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum;  

Alat pelajaran adalah alat yang digunakan untuk 

membantu kelancaran proses pembelajaran/bimbingan pada 

khususnya dan proses pendidikan di madrasah pada 

umumnya.61 

                                                           
60Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan 

dan Pengembangan Profesi Guru Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, 
hal.46-48 

61Ibid.,hal.51. 
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Adapun kriteria alat pelajaran yang dimaksudkan adalah 

sebagai berikut:  

(1) Berupa alat kelengkapan yang digunakan dalam 

pembelajaran atau bimbingan atau pendidikan di madrasah.  

(2) Pelaksanaan pembelajaran atau bimbingan atau pendidikan 

di madrasah menjadi lebih mudah dan lebih efektif.  

(3) Jenis alat pelajaran tersebut berupa alat bantu presentasi, 

alat bantu olahraga, alat bantu praktik, alat bantu musik, 

alat lain yang membantu kelancaran proses pembelajaran 

atau bimbingan atau pendidikan di madrasah.  

(4) Alat pelajaran tersebut mempunyai ciri sebagai berikut: 

(a) Bermanfaat untuk pelajaran atau bimbingan di 

madrasah (di dalam maupun di luar ruang kelas).  

(b) Ada unsur modifikasi atau inovasi bila sebelumnya 

sudah pernah ada di madrasah tersebut.  

(5) Alat pelajaran dikategorikan kompleks apabila memenuhi 

kriteria: 

(a) memiliki tingkat inovasi yang tinggi;  

(b) tingkat kesulitan pembuatan yang tinggi;  

(c) memiliki konstruksi atau alur kerja yang rumit atau 

apabila berupa hasil modifikasi, memiliki tingkat 

modifikasi yang tinggi;  

(d) Waktu pembuatannya relatif lama;  
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(e) Biaya pembuatannya relatif tinggi. 

(6) Alat pelajaran dikategorikan sederhana apabila memenuhi 

kriteria:  

(a) memiliki tingkat inovasi yang rendah;  

(b) tingkat kesulitan pembuatan yang rendah;  

(c) memiliki konstruksi atau alur kerja yang tidak rumit 

atau apabila berupa hasil modifikasi maka memiliki 

tingkat modifikasi yang rendah;  

(d) waktu pembuatannya relatif pendek;  

(e) biaya pembuatannya relatif rendah.  

Adapun Kerangka Isi format laporan Pembuatan alat 

pelajaran adalah sebagai berikut: 

(1) Halaman judul, memuat jenis laporan (tuliskan Laporan 

Pembuatan Alat Pelajaran), nama alat pelajaran, nama 

pembuat, NIP bagi PNS, dan nama  madrasah atau lokasi.  

(2) Halaman pengesahan oleh kepala madrasah.  

(3) Halaman pernyataan dari pembuat bahwa alat pelajaran ini 

benar-benar asli hasil karya guru bersangkutan.  

(4) Kata Pengantar  

(5) Daftar Isi  

(6) Daftar Gambar/Foto  

(7) Nama Alat Pelajaran  

(8) Tujuan  
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(9) Manfaat  

(10) Rancangan atau desain alat pelajaran atau bimbingan 

(dilengkapi dengan gambar rancangan atau diagram alur 

serta daftar dan foto alat dan bahan yang digunakan).  

(11) Prosedur pembuatan alat pelajaran atau bimbingan 

(dilengkapi dengan foto pembuatan).  

(12) Penggunaan alat pelajaran di madrasah (dilengkapi dengan 

foto penggunaan). 62 

Alat peraga adalah alat yang digunakan untuk 

memperjelas konsep/teori/cara kerja tertentu yang 

dipergunakan dalam proses pembelajaran atau bimbingan.  

Adapun Kriteria Alat Peraga yang dimaksudkan adalah 

sebagai berikut: 

(1) Berupa alat yang berfungsi untuk memperjelas 

konsep/teori/cara kerja tertentu yang dipergunakan dalam 

proses pembelajaran/bimbingan.  

(2) Pelaksanaan proses pembelajaran/bimbingan menjadi lebih 

jelas dan lebih efektif.  

(3) Jenis alat peraga yaitu berupa, poster/gambar untuk 

pelajaran, alat permainan pendidikan, model benda/barang 

atau alat tertentu, benda potongan (cutaway object), 

                                                           
62Ibid., hal. 51-54. 
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film/video pelajaran pendek, gambar animasi komputerdan 

alat peraga lain  

(4) Alat peraga tersebut mempunyai ciri sebagai berikut: 

(a) Memperjelas konsep/teori/cara kerja suatu alat.  

(b) Ada unsur modifikasi/inovasi bila sebelumnya sudah 

pernah ada di madrasah tersebut.  

(5) Alat peraga dikategorikan kompleks apabila memenuhi 

kriteria: 

(a) memiliki tingkat inovasi yang tinggi;  

(b) tingkat kesulitan pembuatannya tinggi;  

(c) memiliki konstruksi atau alur kerja yang rumit atau 

apabila berupa hasil modifikasi, memiliki tingkat 

modifikasi yang tinggi;  

(d) waktu pembuatannya relatif lama, dan  

(e) biaya pembuatannya relatif tinggi.  

(6) Alat peraga dikategorikan sederhana apabila memenuhi 

kriteria: 

(a) memiliki tingkat inovasi yang rendah;  

(b) tingkat kesulitan pembuatannya yang rendah;  

(c) memiliki konstruksi atau alur kerja yang tidak rumit 

atau apabila berupa hasil modifikasi, memiliki tingkat 

modifikasi yang rendah;  

(d) waktu pembuatannya relatif pendek; dan  
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(e) biaya pembuatannya relatif rendah.  

Adapun kerangka isi dalam laporan pembuatan alat 

peraga adalah sebagai berikut:  

(1) Halaman judul, memuat jenis laporan (tuliskan Laporan 

Pembuatan Alat Pelajaran), nama alat pelajaran, nama 

pembuat, NIP bagi PNS, dan nama sekolah/lokasi. 

(2) Halaman pengesahan oleh kepala sekolah/madrasah.  

(3) Halaman pernyataan dari pembuat bahwa alat peraga ini 

benar-benar asli hasil karya guru bersangkutan.  

(4) Kata Pengantar  

(5) Daftar Isi 

(6) Daftar Gambar/Foto  

(7) Nama Alat Peraga  

(8) Tujuan  

(9) Manfaat  

(10) Rancangan/desain alat peraga (dilengkapi dengan gambar 

rancangan atau diagram alir serta daftar dan foto alat dan 

bahan yang digunakan).  

(11) Prosedur pembuatan alat peraga (dilengkapi dengan foto 

pembuatan).  

(12) Penggunaan alat peraga di madrasah (dilengkapi dengan 

foto penggunaan).  
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Alat praktikum adalah alat yang digunakan untuk 

praktikum sains,matematika, teknik, bahasa, ilmu sosial, 

humaniora, dan keilmuan lainnya.  

Adapun kriteria alat praktikum yang dimaksudkan 

adalah sebagai berikut:  

(1) Berupa alat praktikum yang dipergunakan dalam 

pembelajaran.  

(2) Pelaksanaan praktikum menjadi lebuh mudah dan lebih 

efektif. 

(3) Jenis alat praktikum yaitu: 

(a) Alat praktikum sains (matematika, fisika, kimia, 

biologi).  

(b) Alat praktikum teknik (mesin, listrik, sipil).  

(c) Alat praktikum bahasa, ilmu sosial, humaniora, dan 

lainnya. 

(4) Alat praktikum tersebut mempunyai ciri sebagai berikut.  

(a) Dapat digunakan untuk praktikum di madrasah.  

(b) Ada unsur modifikasi atau inovasi bila sebelumnya 

sudah pernah ada di madrasah tersebut.  

(5) Alat praktikum dikageorikan kompleks apabila memenuhi 

kriteria:  

(a) memiliki tingkat inovasi yang tinggi;  

(b) tingkat kesulitan pembuatan yang tinggi;  
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(c) memiliki konstruksi atau alur kerja yang rumit atau 

apabila berupa hasil modifikasi, memiliki tingkat 

modifikasi yang tinggi;  

(d) waktu pembuatannya relatif lama; dan  

(e) biaya pembuatannya relatif tinggi.  

(6) Alat praktikum dikategorikan sederhana apabila memenuhi 

kriteria:  

(a) memiliki tingkat inovasi yang renda;  

(b) tingkat kesulitan pembuatan yang rendah;  

(c) memiliki konstruksi atau alur kerja yang tidak rumit 

atau apabila berupa hasil modifikasi, memiliki tingkat 

modifikasi yang rendah;  

(d) waktu pembuatannya relatif pendek; dan  

(e) biaya pembuatannya relatif rendah.  

Adapun kerangka isi dalam membuat laporan 

pembuatan alat praktikum adalah sebagai berikut: 

(1) Halaman judul, memuat jenis laporan (tuliskan Laporan 

Pembuatan Alat Praktikum), nama alat pelajaran, nama 

pembuat, NIP bagi PNS, dan nama sekolah/lokasi.  

(2) Halaman pengesahan oleh kepala sekolah/madrasah.  

(3) Halaman pernyataan dari pembuat bahwa alat praktikum 

ini benar-benar asli hasil karya guru bersangkutan.  

(4) Kata Pengantar  
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(5) Daftar Isi  

(6) Daftar Gambar/Foto  

(7) Nama Alat Praktikum  

(8) Tujuan  

(9) Manfaat  

(10) Rancangan/desain alat praktikum (dilengkapi dengan 

gambar rancangan atau diagram alir serta daftar dan foto 

alat dan bahan yang digunakan).  

(11) Prosedur pembuatan alat praktikum (dilengkapi dengan 

foto pembuatan).  

(12) Penggunaan alat praktikum di madrasah (dilengkapi 

dengan foto penggunaan). 63 

d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, 

dan sejenisnya. 

Pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan 

sejenisnya adalah kegiatan penyusunan standar/pedoman/soal 

yang diselenggarakan oleh instansi tingkat nasional atau 

provinsi.  

Adapun kriterianya adalah yang bersangkutan aktif 

dalam kegiatan tersebut dan hasil kegiatan tersebut digunakan 

secara nasional/provinsi. Kerangka isi untuk laporan 

kegiatannya adalah sebagai berikut: 

                                                           
63Ibid., hal 54-58. 
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(1) Halaman judul, memuat jenis laporan (tuliskan Laporan 

Kegiatan Penyusunan Standar/Soal/Pedoman), nama 

kegiatan nama pelaksana, NIP bagi PNS dan nama 

sekolah/lokasi.  

(2) Halaman pengesahan oleh kepala sekolah/madrasah, 

memuat identitas pelaksana (nama lengkap, NIP bagi PNS, 

tempat/tanggal lahir, pangkat/golongan, jabatan 

struktural/fungsional, unit kerja), dan pejabat yang 

mengesahkan (nama, NIP dan jabatannya).  

(3) Kata Pengantar  

(4) Daftar Isi  

(5) Nama Kegiatan  

(6) Tujuan  

(7) Manfaat  

(8) Pelaksanaan Kegiatan  

(9) Hasil Kegiatan 64 

B. Hasil Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang berkaitan 

dengan pengembangan profesi guru, sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tahta Rahmanda dalam skripsi yang 

berjudul ”Problema Kenaikan Pangkat, Golongan dan Jabatan Fungsional 

Guru PAI MTsN-1 Model dan MTsN-2 Palangka Raya (Studi Pada Guru 

                                                           
64Ibid., hal 59-60. 
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Golongan IV/a)”, telah melakukan penelitian terhadap 10 orang Guru 

Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang mengalami keterlambatan dalam 

kenaikan jabatan/pangkat dan golongan dari IV/a ke IV/b. Dari hasil 

penelitian diketahui bahwa minat Guru PAI MTsN-1 Model dan MTsN-2 

Palangka Raya dalam kenaikan jabatan/pangkat dan golongan dari IV/a ke 

IV/b tergolong sedang karena tidak dengan segera mengajukan kenaikan 

jabatan/pangkat dan golongannya sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga kurang memahami 

dengan baik  persyaratan angka kredit kenaikan jabatan/pangkat dan 

golongan dari IV/a ke IV/b, hal tersebut membuat mereka tidak mampu 

menyiapkan bahan angka kredit yang dapat dijadikan persyaratan kenaikan 

jabatan/pangkat dan golongannya, terutama dari unsur pengembang 

profesi. Guru PAI juga kesulitan melengkapi kekurangan DUPAK (Daftar 

Usulan Penetapan Angka Kredit) yang telah dinilai oleh tim penilai pusat 

(Jakarta), dikarenakan mereka tidak bisa bertanya secara langsung kepada 

tim penilai tersebut. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Titi Larasati dalam skripsi yang 

berjudul ”Faktor-Faktor Penghambat Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dalam 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Sekolah Dasar Negeri 

Lempuyangwangi Yogyakarta”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

faktor keterbatasan waktu sebesar 41%. Faktor kurang berkembangnya 

ide/gagasan memiliki prosentase sebesar 25%. Faktor terbatasnya 

wawasan mengenai PKB dan rendahnya motivasi guru sama-sama sebesar 



69 

17%. Adapun alasan munculnya faktor yang pertama berupa tebatasnya 

waktu guru karena beban mengajar yang padat, tuntutan administratif, dan 

kesibukan pribadi. Alasan munculnya faktor yang kedua yakni tidak 

berkembangnya ide/ gagasan KTI guru karena guru tidak memiliki 

pembimbing untuk menulis KTI dan guru kesulitan mencari referensi 

berkaitan dengan ide/ gagasan KTI yang hendak ditulisnya. Alasan 

munculnya faktor penghambat yang ketiga yakni faktor terbatasnya 

wawasan tentang PKB karena sosialisasi akan PKB yang dilakukan pihak 

terkait belum optimal. Alasan munculnya faktor penghambat yang 

keempat yakni faktor rendahnya motivasi karena usia dan belum adanya 

pihak yang menginisiasi para guru untuk menulis KTI terutama dari 

sekolah. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sujianto dalam tesis yang berjudul 

“Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan/Continuing Professionality 

Development (CPD) Guru Bersertifikat Pendidik di SMK Rumpun 

Teknologi se-Malang Raya”. Hasil penelitian ini menunjukkan kenyataan 

bahwa pemberlakuan UU Guru dan Dosen (UU Nomor 14 Tahun 2005) 

diikuti dengan tunjangan profesi sebenarnya memberikan harapan besar 

untuk menumbuhkan minat guru untuk selalu mengembangkan 

profesionalitasnya, namun kenyataanya tidak demikian. Secara umum 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan guru bersertifikat pendidik di 

SMK rumpun teknologi se-Malang Raya masih tergolong rendah, artinya 

sebagian besar guru bersertifikat pendidik belum secara berkelanjutan atau 
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masih bersifat kadang-kadang melakukan investasi pengembangan diri, 

publikasi ilmiah, dan membuat karya inovatif baik secara mandiri, 

berkelompok, atau melembaga. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB  III 
METODE PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian problema yang dihadapi 

Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya dalam kegiatan pengembangan 

profesi, sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan problema yang dihadapi Guru PAI MTs Negeri 2 

Palangka Raya dalam kegiatan pengembangan profesi pengembangan diri. 

2. Ingin mengetahui adakah problema yang dihadapi dalam kegiatan 

pengembangan profesi publikasi ilmiah. 
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3. Ingin mengetahui apa saja problema yang dihadapi dalam kegiatan 

pengembangan profesi karya inovatif. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri 2 Palangka Raya yang 

berlokasi di Jalan Cilik Riwut KM. 7, Kelurahan Bukit Tunggal, 

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan 

Tengah.65  

MTs Negeri 2 Palangka Raya adalah salah satu Madrasah yang 

berstatus negeri di kota Palangka Raya didirikan pada tahun 1997 dibawah 

binaan Kementerian Agama Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan 

Tengah. Sejak didirikannya, MTs Negeri 2 Palangka Raya telah 

mengalami pergantian kepala madrasah sebanyak 8 orang dengan jumlah 

guru sebanyak 46 orang  yang terdiri dari 37 orang berstatus PNS dan 8 

orang berstatus Guru Tetap Non PNS. Dalam urusan administrasi, jumlah 

tenaga kependidikan sebanyak 17 orang, terdiri dari 6 orang berstatus PNS 

dan 11 orang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jumlah peserta didik 

MTs Negeri 2 Palangka Raya terbilang paling besar di Kota Palangka 

Raya dari seluruh madrasah yang berada dibawah binaan Kementerian 

Agama Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun jumlah 

peserta didik MTs Negeri 2 Palangka Raya berjumlah 810 peserta didik 

yang terdiri dari kelas VII sebanyak 234 orang, kelas VIII sebanyak 289, 

                                                           
65Profil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2009/2010, hal. 

4-5. 

70 
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kelas IX sebanyak 287 orang. Berdasarkan jenis kelamin, peserta didik 

MTs Negeri 2 Palangka Raya terdiri dari perempuan sebanyak 440 orang, 

laki-laki sebanyak 370 orang.66 

Keadaan infrastruktur yang dimiliki MTs Negeri 2 Palangka Raya 

berdasarkan ruangan teridiri dari 1 (satu) ruang kepala madrasah, 1 (satu) 

ruang guru, 1 (satu) ruang tata usaha, 1 (satu) ruang Lab. IPA, 1 (satu) 

ruang Lab Komputer, 1 (satu) ruang Lab. Bahasa, 1 (satu) ruang Koperasi, 

1 (satu) ruang Aula, 1 (satu) ruang Mushalla, 1 (satu) ruang PMR, 1 (satu) 

ruang Osis dan Pramuka, 1 (satu) ruang Perpustakaan, 1 (satu) ruang 

Sanggar Seni dan Budaya, 1 (satu) ruang Pos Satpam, 2 (dua) ruang 

Bimbingan dan Konseling, 23 ruang kelas. Jumlah seluruh ruangan yang 

dimliki MTs Negeri 2 Palangka Raya sebanyak 39 ruangan.  

Dipilihnya MTs Negeri 2 Palangka Raya sebagai tempat penelitian 

karena MTs Negeri 2 Palangka Raya berstatus negeri dengan jumlah 

peserta didik yang terbesar di Kota Palangka Raya. Selain itu, selama lima 

tahun terakhir MTs Negeri 2 Palangka Raya mendapat predikat    

Akreditasi A serta meningkatnya prestasi peserta didik baik dibidang 

akademik maupun non akademik setiap tahunnya. 

Dalam penelitian yang telah dilakukan, kehadiran peneliti di MTs 

Negeri 2 Palangka Raya diketahui secara terbuka oleh warga madrasah. 

Sebelum memasuki lapangan, peneliti terlebih dahulu meminta surat izin 

penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, dan 

                                                           
66Data Emis MTs Negeri 2 Palangka Raya Semeseter Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015. 
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memohon izin kepada Kepala Kementerian Agama Kota Palangka Raya 

untuk melaksanakan penelitian di MTs Negeri 2 Palangka Raya. Setelah 

itu memohon izin kepada Kepala MTs Negeri 2 Palangka Raya secara 

formal untuk melaksanakan penelitian dan menyiapkan peralatan yang 

dibutuhkan seperti handphone, kamera dan lain sebagainya. Sebelum 

melakukan penelitian, peneliti membuat jadwal kegiatan penelitian 

berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan subjek penelitian. 

Berdasarkan jadwal penelitian yang telah disepakati, peneliti melakukan 

kunjungan untuk mengumpulkan data melalui wawancara kepada subjek 

penelitian. 

 

2. Waktu Penelitian 

Alokasi waktu yang diperlukan dalam penelitian ini sekitar 13  

bulan dimulai dari Bulan Oktober 2014 sampai dengan Bulan Nopember 

2015, dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: Tahap penyusunan 

proposal, pengajuan dan persetujuan proposal, konsultasi proposal, 

seminar Proposal. Setelah proposal tesis diseminarkan dan telah 

dikeluarkannya surat izin penelitian maka peneliti melaksanakan 

penggalian, pengumpulan, pengolahan, serta menganalisis data. 

Selanjutnya, peneliti melakukan penyusunan laporan hasil penelitian serta 

mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing. Tahap akhir dari 

penelitian ini adalah dilaksanakannya sidang tesis setelah mendapatkan 

perstujuan. Adapun tahapan penelian sebagai berikut: 
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a. Pengajuan dan persetujuan judul pada tanggal 26 Oktober 2014. 

b. Menyusun proposal, dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober - 27 

Nopember 2014. 

c. Pengajuan proposal, dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2015. 

d. Konsultasi proposal, dilaksanakan pada tanggal 2 Pebruari - 25 Maret 

2015. 

e. Seminar proposal, dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015. 

f. Perbaikan proposal, dilaksanakan pada tanggal 26 April – 5 Mei 2015. 

g. Pengajuan dan persetujuan penelitian pada tanggal 8 – 13 Mei 2015. 

h. Penggalian data, dilaksanakan pada tanggal 19 Mei – 25 Juni 2015. 

i. Pengumpulan data, dilaksanakan pada tanggal 25 Juni – 25 Juli 2015. 

j. Pengolahan data, dilaksanakan pada tanggal 26 Juli – 26 Agustus 

2015. 

k. Menganalisis data, dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus – 27 

September 2015. 

l. Menyusun laporan, dilaksanakan pada tanggal  28 September – 28 

Oktober 2015. 

m. Konsultasi tesis, dilaksanakan pada tanggal 5 – 18 Nopember 2015. 

n. Pengajuan dan persetujuan, dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 

2015. 

o. Sidang tesis, dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2015. 

p. Perbaikan tesis dilaksanakan sesudah sidang tesis pada tanggal 13-16 

Desember 2015. 
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C. Latar  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri 2 Palangka Raya yang 

memiliki jumlah peserta didik terbesar di kota Palangka Raya sebanyak 810 

orang dengan jumlah guru sebanyak 48 orang yang sebagian besar telah 

tersertifikasi. Dari  48 orang guru tersebut, 9 (sembilan) orang adalah guru 

yang mengampu Mata Pelajaran (Mapel) Pendidikan Agama Islam (PAI) yang 

terbagi menjadi Guru Mapel Qur’an Hadis (Qurdis), Fikih, Akidah Akhlak, 

dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang merupakan ciri khas madrasah 

sebagai pembeda dengan sekolah umum.67 

Sebagai pengampu Mapel PAI, seyogyanya Guru PAI MTs Negeri 2 

Palangka Raya selalu meningkatkan profesionalismenya terutama dalam 

kegiatan pengembangan profesi sebagai wujud kompetensi profesional yang 

dimilikinya.  

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa adanya sebuah 

kesenjangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan yang ada, masih 

banyak guru yang belum mau dan mampu melakukan kegiatan pengembangan 

profesi. Keadaan tersebut terlihat dari terkendalanya Guru PAI MTs Negeri 2 

Palangka Raya dalam kenaikan jabatan/pangkat dan golongan dari IV/a ke 

IV/b seperti dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Tahta Rahmanda 

dengan judul Problema Kenaikan Pangkat, Golongan, dan Jabatan Fungsional 

Guru PAI MTsN-1 Model dan MTsN-2 Palangka Raya (Studi Pada Golongan 

IV/a). Dalam penelitian tersebut, problema utama Guru PAI MTs Negeri 2 

                                                           
67Data Emis MTs Negeri 2 Palangka Raya Semeseter Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015. 
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Palangka Raya dalam kenaikan jabatan/pangkat dan golongan dari IV/a ke 

IV/b adalah tidak terpenuhinya persyaratan dalam kegiatan pengembangan 

profesi. 

Hasil penelitian tersebut mengisyaratkan bahwa  ada problema yang 

dihadapi Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya dalam kegiatan 

pengembangan profesi. Selama ini tidak ada yang pernah melakukan 

penelitian tentang problema yang dihadapi Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka 

Raya dalam kegiatan pengembangan profesi baik dalam kegiatan 

pengembangan diri, publiksai ilmiah maupun dalam kegiatan karya inovatif. 

Hal tersebut menjadikan permasalahan yang sangat unik dan menarik untuk 

dilakukan penelitian tentang problema apakah yang dihadapi Guru PAI MTs 

Negeri 2 Palangka Raya sehingga terkendala dalam kegiatan pengembangan 

profesi. 

Penelitian ini berusaha menggambarkan problema yang dihadapi Guru 

PAI MTsN-2 Palangka Raya dalam kegiatan pengembangan profesi. Hal ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji 

secara mendalam kemudian mendeskripsikannya dalam penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

D. Metode dan Prosedur penelitian 

1. Metode Penelitian 

Penelitian problema Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya 

dalam kegiatan pengembangan profesi ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif untuk memahami problema yang dihadapi oleh Guru 
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PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya dalam kegiatan pengembangan profesi 

melalui perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik 

dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah.68 

Penelitian problema Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya 

dalam kegiatan pengembangan profesi ini sangat relevan dengan metode 

penelitian kualitatif dikarenakan problema yang dihadapi Guru PAI dalam 

kegiatan pengembangan profesi masih belum jelas, untuk itu peneliti 

harus berinteraksi secara langsung dengan Guru PAI MTs Negeri 2 

Palangka Raya sebagai subjek penelitian untuk mendapatkan data yang 

menyeluruh dari problema yang dihadapinya dalam kegiatan 

pengembangan profesi. 

Hal tersebut sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif 

bahwa penelitian kualitatif memiliki latar aktual sebagai sumber langsung 

data dan peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian.69 

Selain itu, pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penilitian 

ini dikarenakan data yang digali bersifat deskriptif, hal tersebut 

dikarenakan data yang dihasilkan dari subjek penelitian berbentuk 

                                                           
68Tohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konesling, 

Jakarta:Rajawali Press, 2012, hal. 3. 
69Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 

2012, hal. 2. 
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kutipan-kutipan yang mengilustrasikan problema yang dihadapi Guru PAI 

MTs Negeri 2 Palangka Raya dalam kegiatan pengembangan profesi.70 

Penelitian kualitatif ini secara spesifik menggunakan pendekatan 

studi kasus yaitu pendekatan yang berusaha untuk menemukan makna, 

menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian serta pemahaman yang 

mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.71 Pendekatan studi kasus 

digunakan jika masalah yang diteliti belum menjadi fakta mayoritas yang 

telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh banyak orang. Selain itu, 

pendekatan studi kasus juga dipergunakan untuk meneliti kelompok kecil 

dan fakta tunggal.72 Pendekatan studi kasus juga dapat berfokus kepada 

rutinitas yang sejak dahulu sudah terjadi dan berulang-ulang.73 

Untuk itu, penelitian problema Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka 

Raya dalam kegiatan pengembangan profesi ini sangat relevan 

mempergunakan pendekatan studi kasus dikarenakan subjek yang diteliti 

hanya kelompok kecil yaitu kelompok Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka 

Raya. Selain itu, penelitian difokuskan hanya satu fenomena saja yaitu 

problema guru dalam kegiatan pengembangan profesi yang sudah terjadi 

berulang-ulang setiap tahunnya di MTs Negeri 2 Palangka Raya yang 

sampai saat ini belum diketahui faktor-faktor yang menimbulkan 

problema tersebut. 

                                                           
70Ibid, hal. 3. 
71Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 

2012, hal. 20. 
72 Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta:Prestasi 

Pustakaraya, 2012, hal. 76-77. 
73Tohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konesling, 

Jakarta:Rajawali Press, 2012, hal. 21. 
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2. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

penelitian, mulai dari orientasi dan memperoleh gambaran umum, 

eksplorasi fokus, dan pengecekan serta pemeriksaan keabsahan data. 

Adapun prosuder penelitian problema yang dihadapi Guru PAI 

MTs Negeri 2 Palangka Raya, sebagai berikut: 

a. Orientasi dan memperoleh gambaran umum 

Pada tahap ini, peneliti perlu mengadakan pendekatan secara 

terbuka kepada subjek penelitian. Tujuan pada tahap ini adalah untuk 

memperoleh informasi tentang latar yang nantinya diikuti dengan 

tahap merinci informasi yang diperoleh pada tahap berikutnya. 

b. Eksplorasi fokus 

Pada tahap ini, peneliti menyusun pedoman wawanacara untuk 

memperoleh data. Pada tahap inilah pengumpulan data dilaksanakan, 

dianalisis, dan dibuat laporan hasil analisis. 

c. Pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data 

Pada tahap ini diadakan penghalusan data yang dilakukan pada 

subjek penelitian. Pada kesempatan ini, laporan dicek pada subjek, 

jika kurang sesuai perlu diadakan perbaikan, untuk membangun 

derajat kepercayaan pada data yang telah diperoleh.74 

E. Data dan Sumber Data 

                                                           
74Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya, 

2004, hal. 239-240. 
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Dalam penelitian ini, data yang disajikan adalah data problema Guru 

PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya dalam kegiatan pengembangan profesi 

yang meliputi: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung dari sumber datanya dalam hal ini adalah subjek penelitian. Data 

primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up 

to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus 

mengumpulkannya secara langsung.75 

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari subjek penelitian 

yang berjumlah 9 (sembilan) orang, yang mengampu mata pelajaran 

Qur’an Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam 

(SKI), berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), belum pernah mengajukan 

kenaikan jabatan/pangkat dan golongan dari IV/a ke IV/b, dan sudah 

tersertifikasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 

                                                           
75 Cahya Suryana, “Data dan Jenis Data Penelitian”, diakses dari 

https://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/, pada tanggal 23 
Pebruari 2015, pukul 22.00 WIB. 
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atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.76 

Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipergunakan sebagai 

data tambahan adalah: profil MTs Negeri 2 Palangka Raya, dokumen 

beban kerja guru dalam proses belajar mengajar, dokumen pengembangan 

diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif guru PAI MTs Negeri 2 

Palangka Raya. 

 

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian 

ini, maka dipergunakan beberapa teknik pengumpulan data yang relevan 

dengan penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan adalah: 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) dalam hal ini adalah peneliti yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewe) dalam hal ini adalah 

subjek penelitian yang memberikan jawaban atas pertanyaan.77 

                                                           
76 Rudi Siswoyo, “Makalah Sumber Data Penelitian Kualitatif”, diakses dari 

http://rudisiswoyo89.blogspot.com/2013/11/makalah-sumber-data-penelitian.html, pada tanggal 23 
Pebruari 2015, pukul 23.00 WIB. 

77Ibid, hal. 135 
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Melalui teknik wawancara, data yang digali adalah Problema 

Guru Pendidikan Agama Islam MTsN-2 Palangka Raya dalam 

pengembangan profesi meliputi: 

1) Problema yang dihadapi Guru PAI MTsN-2 Palangka Raya dalam 

mengikuti kegiatan diklat fungsional. 

2) Problema yang dihadapi Guru PAI MTsN-2 Palangka Raya dalam 

mengikuti kegiatan kegiatan kolektif guru. 

3) Problema yang dihadapi Guru PAI MTsN-2 Palangka Raya dalam 

melakukan presentasi pada forum ilmiah. 

4) Problema yang dihadapi Guru PAI MTsN-2 Palangka Raya dalam 

publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang 

pendidikan formal. 

5) Problema yang dihadapi Guru PAI MTsN-2 Palangka Raya dalam 

publikasi buku teks pembelajaran, buku pengayaan dan/atau 

pedoman guru. 

6) Problema yang dihadapi Guru PAI MTsN-2 Palangka Raya dalam 

membuat karya terjemahan. 

7) Problem yang dihadapi Guru PAI MTsN-2 Palangka Raya dalam 

menemukan teknologi tepat guna. 

8) Problema yang dihadapi Guru PAI MTsN-2 Palangka Raya dalam 

menemukan/menciptakan karya seni. 

9) Problema yang dihadapi Guru PAI MTsN-2 Palangka Raya dalam 

membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum. 
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10) Problema yang dihadapi Guru PAI MTsN-2 Palangka Raya dalam 

mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan 

sejenisnya. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis, film, dan 

gambar yang dapat memberikan informasi.78 Melalui teknik ini data 

dapat diperoleh dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau 

tulisan simbolik yang memiliki relevansi dengan penelitian. Adapun 

data yang digali adalah: 

1) Profil MTs Negeri 2 Palangka Raya. 

2) Visi dan misi MTs Negeri 2 Palangka Raya. 

3) Dokumen keadaan guru berdasarkan jabatan, pangkat, dan 

golongan. 

4) Dokumen keadaan guru berdasarkan tugas mengajar dan tugas 

tambahan. 

5) Dokumen pengembangan profesi Guru PAI MTs Negeri 2 

Palangka Raya. 

2. Prosuder Pengumpulan Data 

Prosuder pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Prosuder pengumpulan data 

merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. 

                                                           
78Ibid. 161 
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Pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data dengan derajat 

kepercayaan yang tinggi. 

Prosuder pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dari 

tahap persiapan dan tahap pencatatan data.  

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan ini, peneliti menyusun pedoman 

wawancara untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin sehingga 

wawancara yang dilakukan bisa semakin terstruktur. 

 

b. Tahap Pencatatan Data 

Pada tahap pencatatan data ini, peneliti mencatat secara tepat 

data yang sesuai berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau data yang 

dicatat apa adanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh subjek 

penelitian. Untuk mendapatkan data yang tepat, peneliti harus 

merekam seluruh wawancara melalui media audio maupun video 

untuk menjaga derajat kepercayaan. 

Pencatatan data pada mulanya bersifat umum, tapi lama 

kelamaan perlu diarahkan kepada hal-hal yang lebih khusus. Peneliti 

harus mampu membuka dan mengembangkan pertanyaan sehingga 

wawancara yang dilaksanakan akan semakin terstruktur. Untuk itu, 
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peneliti sudah harus mempersiapkan pedoman wawancara yang telah 

dipersiapkan.79 

G. Prosedur Analisis Data 

Prosuder analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara serta  dokumen yang 

lainnya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

keunit-unit, melakukan sentesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

untuk dipahami.80  

Dalam penelitian ini, prosedur analisis data yang digunakan adalah 

mengacu pada konsep Milles & Huberman yaitu interactive model yang 

mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara 

dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 

selanjutnya.81 

Pada reduksi data ini, peneliti menganalisis data yang terkumpul 

dari hasil wawancara kepada 9 (sembilan) orang Guru PAI MTs Negeri 2 

                                                           
79Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosda Karya, 

2004, hal. 240-241. 
80 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 

2012, hal. 85-86. 
81Ibid, hal. 130. 
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Palangka Raya untuk mendapatkan gambaran umum serta menyeluruh 

dari problema yang dihadapi dalam kegiatan pengembagan profesi 

sehingga dapat dibuat tema-tema yang menjadi fokus penelitian sebagai 

dasar pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian 

data (Display data) yaitu proses menyusun data agar data hasil reduksi 

terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah 

dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah 

ini peneliti berusaha menyusun data yang yang relevan sehingga menjadi 

informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 

Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat 

hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi 

dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. 

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju 

tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Namun, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.82 

Pada penyajian data ini, peneliti berusaha menyusun data-data 

yang berhubungan dengan fokus penelitian secara menyeluruh sehingga 

                                                           
82Ibid, hal. 131-132. 
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dapat dibuat sub fokus penelitian secara lebih rinci yang membentuk satu 

kesatuan yang pada akhirnya memudahkan dalam memahami problema 

yang dihadapi Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya dalam kegiatan 

pengembangan profesi. Dengan demikian, pada tahap ini diketahui faktor-

faktor yang paling mendominasi dan kurang mendominasi untuk disajikan 

pada laporan akhir penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) 

Pada tahap ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan 

temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas 

bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 

akan berubah bila ditemukan bukti-bukti buat yang mendukung tahap 

pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti 

inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam 

arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke 

lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian  kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 
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Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.83  

H. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat 

kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, 

mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. 

Keabsahan data dilakukan sejak pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara menjaga kredibilitas, transferabilitas, dan dependabilitas serta 

konfirmabilitas.84 

1. Kredibility 

Kredibility atau derajat kepercayaan dipergunakan untuk 

mengetahui sejauh mana kebenaran hasil penelitian dapat 

mengungkapkan realitas yang sesungguhnya.85  Untuk menjamin 

kredibilitas hasil penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu : 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Lamanya perpanjangan pengamatan ini dilakukan sangat 

bergantung kepada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Dengan 

perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data 

                                                           
83Ibid, hal. 133. 
84Tohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konesling, 

Jakarta:Rajawali Press, 2012, hal. 3. 
85Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 

2012, hal. 168. 
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yang diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau 

tidak. Bila data yang telah diperoleh selama ini setelah dicek kembali 

pada sumber data asli atau sumber data lain tidak benar, peneliti 

melakukan pengamatan lagi secara lebih luas dan mendalam sehingga 

diperoleh data yang pasti kebenarannya. 

Peneliti berada pada latar penelitian pada kurun waktu yang 

dianggap cukup lama hingga meningkatkan derajat kepercayaan data 

yang dikumpulkan. Waktu sangat berpengaruh pada temuan penelitian 

baik pada kualitas maupun kuantitasnya. Terdapat beberapa alasan 

dilakukannya teknik ini, yaitu untuk membangun kepercayaan subjek 

dan kepercayaan peneliti sendiri, menghindari distorsi (kesalahan) dan 

bias, serta mempelajari lebih dalam tentang latar dan subjek 

penelitian.86 

b. Ketekunan Pengamatan 

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian 

kualitatif. Ketekunan pengamatan yang ditandai oleh intensitas 

keaktifan peneliti membuka peluang bagi peneliti untuk mendapatkan 

data yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini 

dapat menjamin kredibiltas data yang dikumpulkan. Melalui 

pengamatan yang tekun peneliti dapat memusatkan perhatian pada 

masalah utama dan menemukan data yang rinci, lengkap dan akurat 

sehubungan dengan fokus penelitian. Disamping itu peneliti berusaha 

                                                           
86 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya, 

2004, hal. 175-177. 
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untuk melakukan pengamatan secara terus menerus untuk waktu yang 

relatif lama. Dengan cara demikian peneliti dapat memahami semua 

kondisi sehubungan dengan masalah yang diteliti secara menyeluruh 

dan mendalam sehingga hasil penelitian dapat dipercaya 

kebenarannya.87 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data 

sebagai pembanding terhadap data yang telah dimiliki, artinya 

teknikuntuk mengecek data yang telah dimiliki, artinya teknik untuk 

mengecek tingkat kebenaran data yang telah diperoleh melalui teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan 

teori.88 

Adapun penelitian ini akan menggunakan teknik pemeriksaan 

data yang memanfaatkan sumber.  

Triangulasi dengan memanfaatkan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.89 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dibandingkan 

dengan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan 

dengan pengembangan profesi. 

d. Pengecekan Anggota (Member Check) 

                                                           
87Tohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konesling, 

Jakarta:Rajawali Press, 2012, hal. 72. 
88 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya, 

2004, hal. 178. 
89 Ibid. 
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Peneliti mengumpulkan para peserta yang telah ikut menjadi 

sumber data dan mengecek kebenaran data dan interpretasinya. hal ini 

dilakukan dengan cara yaitu penilaian dilakukan oleh responden atau 

informan, mengoreksi kekeliruan,menyediakan tambahan informasi 

secara sukarela, memasukkan responden dalam kancah penelitian, 

menciptakan kesempatan untuk mengikhtisar sebagai langkah awal 

analisis data, menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan, 

uraian rinci yang menuntut peneliti teliti dan secermat mungkin untuk 

dalam menggambarkan konteks tempat penelitian dan auditing.90 

2. Transferability (Keteralihan) 

Kriteria Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil 

penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada 

konteks atau seting yang lain. peneliti kualitatif dapat meningkatkan 

transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan 

konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pasa 

penelitian tersebut. orang yang ingin mentranfer hasil penelitian pada 

konteks yang berbeda bertanggung jawab untuk membuat keputusan 

tentang bagaimana transfer tersebut masuk akal.91 

3. Dependability (Kebergantungan) 

Uji kebergantungan hasil penelitian kualitatif dimaksudkan untuk 

mengetahui proses inkuiri dan meningkatkan daya akseptabilitas hasil 

                                                           
90  Tohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan 

Konesling, Jakarta:Rajawali Press, 2012, hal. 74-75. 
91 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 

2012, hal. 80. 
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penelitian. Peneliti melakukan audit kembali pada semua data dan sumber 

data. Data, temuan, interpretasi dan makna penelitian diaudit kembali 

sampai batas tertentu, sehingga hasil penelitian bisa diterima.92   

4. Konfirmabilitas (Ketegasan) 

Uji konfirmabilitas ini merupakan lanjutan dari uji 

kebergantungan. Pelaksanaan uji konfirmabilitas ini dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan temuan, jejak rekam dan catatan penelitian serta 

aspek lain. Ketika semua sudah diperiksa kembali dan tetap memiliki 

makna yang sama, maka peneliti dapat mengakhiri penelitian.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92  Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta:Prestasi 

Pustakaraya, 2012, hal. 168. 
 
93 Ibid. hal. 169. 
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BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MTs Negeri 2  Palangka Raya 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Palangka Raya dibangun 

pada tahun 1995 diatas tanah seluas 7698 M2 sebagai program 

pengembangan dari bagian dari MTsN Palangka Raya (sekarang MTs 

Negeri 1 Palangka Raya), hingga pada akhirnya pada tahun 1997 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 107 Tahun 1997 

Nomor urut 102  tanggal 17 Maret 1997, maka MTsN Palangka Raya 

Filial di Palangka Raya, Jalan Cilik Riwut, km. 7, Kelurahan Bukit 

Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan 

Tengah, berubah menjadi MTs Negeri 2 Palangka Raya. 

Seiring dengan diakuinya MTs Negeri 2 Palangka Raya berdiri 

sendiri dengan Nomor Statistik Madrasah : 21.162.71.01.002. secara 

geografis, MTs Negeri 2 Palangka Raya terletak pada posisi yang strategis 
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sehingga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan data dari 

Google Map, MTs Negeri 2 Palangka Raya terletak pada lintang -

2.171494 dan Bujur 113.86964. Lokasi MTs Negeri 2 dapat dilihat pada 

gambar peta berikut: 



 
MTs Negeri 2 
Palangka Raya 

 

95 

 

94 
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Sejak berdirinya MTs Negeri 2 Palangka Raya pada tahun 1995 

sampai sekarang, tampuk kepemimpinan sebagai kepala madrasah telah 9 

(sembilan) kali terjadi pergantian, yaitu: 

a. Dra. Hj. Susilawati, M.Pd, periode 1995 – 1997  

b. Drs. Rosyidi, periode 1997 – 2000  

c. Drs. Saleh Rahmad, periode 2000 – 2001  

d. Drs. Rojiannoor Bk, periode 2001 – 2005 

e. Drs. Misbah, M.ag, periode 2005 -2006 

f. Syamsudin, S.Pd.I, periode 2006 – 2008 

g. Achmad Farichin, M.Pd, periode 2008 – 2010 

h. Drs. Muhammad Irsani, periode 2010 – 2012 

i. H.Idayani, S.Ag, periode 2012 sampai sekarang 94 

Keadaan infrastruktur yang dimiliki MTs Negeri 2 Palangka Raya 

dari tahun ketahun selalu berkembang, sehingga pada saat ini terdapat 23 

ruang belajar, 1 (satu) ruang perpustakaan, 3 (tiga) ruang laboratorium, 1 

(satu) ruang aula, 1 (satu) ruang kesenian/keterampilan, 1 (satu) ruang 

UKS/PMR, 1 (satu) ruang pramuka, 1 (satu) ruang BK, 1 (satu) ruang 

koperasi, 1 (satu) ruang  guru, 1 (satu) ruang kepala, 1 (satu) ruang TU, 

serta sarana dan prasarana olah raga.95 

2. Motto, Visi, Misi, dan Tujuan MTs Negeri 2  Palangka Raya 

Adapun visi, misi, dan tujuan MTs Negeri 2  Palangka Raya adalah 

sebagai berikut: 
                                                           

94 Ibid 
95 Profil Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Palangka Raya Tahun Pelajaran 

2014/2015, hal. 4-5. 
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Motto : Berakhlak, Jujur dan Cerdas 

Visi : Mempersiapkan siswa agar memiliki budi pekerti yang luhur 

(akhlakul karimah), berlaku jujur dalam sikap dan perilaku, 

serta mampu memberdayakan pola pikir untuk menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Misi : a.  Mengembangkan nilai-nilai taqwallah, akhlaqul karimah 

yang berjiwa ahlusunnah wal jamaah. 

  b. Menerapkan pola nilai kejujuran dalam setiap aktivitas 

kehidupan. 

  c. Melaksanakan pendidikan Islam menuju terbentuknya 

manusia berkualitas. 

  d. Mengembangkan kecerdasan dan ketrampilan berwawasan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

Tujuan : a. Tujuan Jangka Pendek 

   1) Mempertahankan status akreditasi A dengan lebih 

meningkatkan tersedianya media dan portofolio 

pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum KTSP; 

   2) Mempertahankan prestasi jumlah (100%) kelulusan dan 

dengan terus meningkatkan kualitasnya; 

   3) Membentuk ”Kelas Efektif” dengan format 11 JP, 

masing-masing satu (1) rombel untuk setiap 

grade/tingkatan; 
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   4) Membentuk Kelompok Belajar Bahasa yang meliputi 

Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia 

yang disaring dari sejumlah siswa berprestasi; 

   5) Membentuk Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) yang 

diorentasikan untuk mengikuti lomba-lomba ilmiah 

bidang IPA, Matematika dan IPS (LKIR dan 

Olimpiade); 

   6) Membentuk Kelompok Tilawah Siswa; 

   7) Membentuk dan mengaktifkan Kantin Kejujuran 

   8) Tuntas Matematika 

   9) Mengefektifkan ekstrakurikuler seni dan olah raga  

secara gradual dan terencana; 

   10) Menerapkan pola digital dalam sistem administrasi 

madrasah dan dalam sistem database penilaian;  

   11) Pembiasaan perilaku bersih di lingkungan madrasah 

dengan program ”Jum’at Bersih” untuk seluruh peserta 

didik, pendidik dan tenaga kependidikan; 

   12) Menciptakan suasana familiar dalam pemanfaatan 

teknologi dan informasi dan mendorong guru-guru 

untuk memiliki Laptop/PC;   

   13) Menciptakan budaya ukhuwah islamiyah, ramah, dan 

saling menghargai terhadap segala perbedaan. 
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  b. Tujuan Jangka Menengah 

   1) Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik melalui 

pemanfaatan Teknologi Informasi;  

   2) Memiliki KTSP tersendiri yang relevan dan terukur 

dengan kondisi madrasah; 

   3) Menajamkan ”Kelas Efektif” dan ”Kelompok Belajar 

Bahasa” agar benar-benar menunjukan hasil yang 

optimal; 

   4) Memperoleh Bantuan Kontrak Prestasi dan Bantuan 

Madrasah Unggulan; 

   5) Mengikutsertakan guru dan siswa dalam event-event 

keilmiahan di tingkjat regional dan nasional; 

   6) Menciptakan pembelajaran 

  c. Tujuan Jangka Panjang 

   Terciptanya Madrasah Kategori Mandiri (SKM)/Madrasah 

Standar Nasional (SSN) dan Rencana Madrasah Berstandar 

International (RSBI) dan kemudian menjadi SBI.96 

3. Keadaan Guru MTs Negeri 2  Palangka Raya 

Jumlah tenaga pendidik sebagai guru di MTs Negeri 2 Palangka 

Raya berjumlah sebanyak 48 orang, terdiri dari 40 orang berstatus sebagai 

Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 (delapan) orang berstatus sebagai 

Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS). 

                                                           
96 Ibid, hal. 4-5. 
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a. Keadaan Guru Berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan 

Berdasarkan jabatan/pangkat dan golongan, guru MTs Negeri 2  

Palangka Raya dibagi menjadi: 15 orang Guru Madya Golongan IV/a, 

8 (delapan) orang Guru Muda Golongan III/d, 8 (delapan) orang Guru 

Muda  Golongan III/c, 6 (enam) orang Guru Pertama Golongan III/b, 

dan 2 (dua) orang Guru Pertama Golongan III/a.97 

1) Guru Madya, Pembina, Golongan IV/a 

a) Idayani, S.Ag 

b) Dra. Sri Herlina 

c) Dra. Hj. Sunarti 

d) Mastiar, S.Pd.I 

e) Mardiana, S.Ag 

f) Ida Zulfiati, M.Pd 

g) Herliani, S.Pd 

h) Ramlah, S.Pd 

i) Siti Rusdiana, S.Pd 

j) Akramiyah, S.Ag 

k) Syahrani, S.Ag 

l) Hj. Lina, S.Ag 

m) Maimunah, S.Pd 

n) Maskanari, S.Pd 

o) Isra, S.Ag 
                                                           

97 Lampiran I Surat Keputusan Kepala MTs Negeri 2 Palangka Raya, Nomor: 
MTs.21.06.02/PP.00.5/815/2015, Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam PBM, Bimbingan 
Konseling, dan Tugas Tambahan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016. 
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2) Guru Muda, Penata Tingkat I, Golongan III/d 

a) Tati Mariyati, S.Pd 

b) Supiani, S.Ag 

c) Hairina, S.Pd 

d) Raudhah, S.Pd 

e) Umi Umayah, S.Pd 

f) Suryanta, S.Pd 

g) Rieka Darmawati, ST 

h) Nurmadiah, S.Ag 

3) Guru Muda, Penata, Golongan III/c 

a) Wagiman, S.Pd 

b) Miftah Safingi, M.Pd 

c) M. Humaidy, SE 

d) Hariyani, S.Pd 

e) Tuti Budiarti, S.Pd 

f) Priyatno, S.Pd 

g) Teriana Susanti, S.Pd 

h) Henny Yarti, M.Pd 

4) Guru Pertama, Penata Muda Tingkat I, Golongan III/b 

a) Siti Hafsah, S.Pd 

b) Paridah, S.Pd 

c) Indayati, SH 

d) Windartiningsih, S.Pd 
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e) Hj. Lili Rahmini, S.Ag 

f) Ir. Marliani 

5) Guru Pertama, Penata Muda, Golongan III/a 

a) Adi Sutrisno, S.Pd 

b) Isnaeni Subehan, S.Pd.I 

b. Keadaan Guru Berdasarkan Tugas Mengajar dan Tugas 

Tambahan 

1) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

a) Mastiar, S.Pd.I, guru mata pelajaran Qur’an Hadis dengan 

tugas tambahan sebagai wali kelas 9/A. 

b) Mardiana, S.Ag, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam (SKI) dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 9/B. 

c) Akramiyah, S.Ag, guru mata pelajaran Qur’an Hadis dengan 

tugas tambahan sebagai wali kelas 7/F. 

d) Syahrani, S.Ag, guru mata pelajaran Fikih dengan tugas 

tambahan sebagai wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. 

e) Hj. Lina, S.Ag, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

(SKI) dengan tugas tambahan sebagai kepala Sanggar Buluh 

Marindu (SABUMI) MTs Negeri 2 Palangka Raya. 

f) Hj. Maimunah, S.Pd, guru mata pelajaran Akidah Akhlak 

dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 9/E dan Kepala 

Perpusatakaan. 
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g) Isra, S.Ag, guru mata pelajaran Fikih dengan tugas tambahan 

sebagai koordinator keagamaan. 

h) Supiani, S.Ag, guru mata pelajaran Akidah Akhlak dengan 

tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah bidang 

hubungan masyarakat. 

i) Nurmadiah, S.Ag, guru mata pelajaran Qur’an Hadis dengan 

tugas tambahan sebagai wali kelas 8/F. 

j) Hj. Lili Rahmini, guru mata pelajaran Fikih dan Akidah Akhlak 

dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 7/D. 

2) Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Terpadu 

a) Ida Zulfiati, M.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 

7/A dan kepala laboratorium IPA. 

b) Herliani, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 7/G. 

c) Wagiman, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 8/H 

dan koordinator upacara bendera. 

d) Siti Hafsah, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 

8/D dan koordinator PMR. 

3) Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

a) Tati Mariayti, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 

8/G. 

b) Tuti Budiarti, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 9/C. 

c) Paridah, S.Pd 

d) Indayati, SH, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 7/E. 
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4) Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris 

a) Siti Rusdiana, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 

8/A. 

b) Teriana Susanti, S.Pd 

c) Henny Yarti, M.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 

8/E. 

d) Zulida Arifa, M.Pd 

5) Guru Mata Pelajaran Matematika 

a) Hairina, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 9/D 

dan wakil bendahara komite. 

b) Umi Umayah, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai bendahara 

BOS. 

c) Rieka Darmawati, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wali 

kelas 8/C. 

d) Ir. Marliani, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 7/C dan 

koordinator piket. 

6) Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

a) Miftah Safingi, M.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wakil 

kepala madrasah bidang kurikulum. 

b) M. Isnaeni Subehan, S.Pd.I, dengan tugas tambahan sebagai 

kepala laboratorium bahasa. 

c) Siti Nurjannah, S. Hum 
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7) Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu 

a) Ramlah, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 9/H. 

b) Raudhah, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 7/H. 

c) Hariyani, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 8/D. 

d) Priyatno, S.Pd 

8) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

a) Suryanta, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai kepala 

laboratorium komputer. 

b) Nurhaida Sidabutar, SE 

9) Guru Mata Pelajaran TINKOM 

a) M. Humaidy, SE, dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala 

madrasah bidang sarana dan prasarana. 

10) Guru Bimbingan Konseling (BK) 

a) Dra. Sri Herlina, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 

9/G. 

b) Dra. Hj. Sunarti 

c) Maskanari, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai koordinator 

bimbingan konseling (BK). 

d) Windartiningsih, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wali 

kelas 7/B. 

e) Asy Norhasyanah, S.Pd 
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11) Guru Mata Pelajaran Seni Budya 

a) Tahta Rahmanda, S.Pd.I, dengan tugas tambahan sebagai 

koordinator peningkatan mutu pendidikan madrasah. 

b) Amila Fitriani, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai 

koordinator drumband. 

12) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan (Penjasorkes) 

a) Adi Sutrisno, S.Pd, dengan tugas tambahan sebagai wali kelas 

9/F dan koordinator Olahraga. 

b) M. Asiqin, S.Pd.I, dengan tugas tamabahan sebagai koordinator 

pramuka. 

13) Guru Mata Pelajaran Prakarya 

a) Nor Rohimah, S.Pd 

b) Marlina, S.Pd 

14) Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Praktek Pengamalan 

Ibadah (PPI) 

a) H. Idayani, S.Ag, dengan tugas tambahan sebagai kepala 

madrasah. 

b) Ahmad Muhazir Chaira, S.Pd98 

 

 

 

                                                           
98 Ibid 
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4. Pengembangan Profesi Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya. 

Adapun pengembangan profesi yang dimiliki oleh Guru PAI MTs 

Negeri 2 Palangka Raya baik berupa pengembangan diri, publikasi ilmiah, 

maupun karya inovatif, sebagai berikut: 

a. Syahrani, S.Ag, tidak pernah melakukan kegiatan pengembangan 

profesi. 

b. M. Isra, S.Ag, tidak pernah melakukan kegiatan pengembangan  

profesi. 

c. Supiani, S.Ag, tidak pernah melakukan kegiatan pengembangan 

profesi. 

d. Nurmadiah, S.Ag, pernah melakukan kegiatan pengembangan profesi 

dalam membuat penelitian tindakan kelas (PTK) pada tahun 2010 

dengan judul “Perbandingan Latar Belakang SD dan MI Dalam 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadis di MTsN 1 Model Palangka Raya”, 

namun sekarang bukti fisik nya sudah tidak ada lagi. 

e. Hj. Maimunah, S.Pd, pernah melakukan kegiatan pengembangan 

profesi dalam membuat media pembelajaran pada tahun 2014 dengan 

judul “Stik Asma Ul Husna”, namun sekarang bukti fisik nya sudah 

tidak ada lagi. 

f. Hj. Lili Rahmini, S.Ag, pernah melakukan kegiatan pengembangan 

profesi dalam membuat makalah, buku bergambar, penelitian tindakan 

kelas (PTK), namun judul dan tahun pembuatan sudah lupa serta 

buktin fisiknya sudah tidak ada lagi. 
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g. Mastiar, S.Pd.I, pernah melakukan kegiatan pengembangan profesi 

sebagai tim pembuatan soal, namun sekarang bukti fisiknya sudah 

tidak ada lagi. 

h. Mardiana, S.Ag, pernah melakukan kegiatan pengembangan profesi 

dalam membuat makalah dengan judul “Umar bin Abdul Aziz”, namun 

sekarang bukti fisiknya sudah tidak ada lagi. 

i. Akramiyah, S.Ag, pernah melakukan kegiatan pengembangan profesi 

dalam membuat buku dengan judul “Kumpulan Intisari Kata-kata 

Bijak”, namun sekarang bukti fisiknya sudah tidak ada lagi. 

B. Problema Guru Pendidikan Agama Islam MTs Negeri 2 Palangka Raya 

Dalam Kegiatan Pengembangan Profesi 

Kegiatan pengembangan profesi yang dapat dilakukan guru sebagai 

bentuk profesionalismenya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik 

profesional, adalah: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. 

Pengembangan diri yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan 

pengembangan profesi meliputi: kegiatan diklat fungsional dan kegiatan 

kolektif guru.  Publikasi ilmiah yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan 

pengembangan profesi meliputi: presentasi pada forum ilmiah, publikasi hasil 

penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, publikasi 

buku teks pelajaran dan buku pengayaan serta buku pedoman guru. Kegiatan 

pengembangan profesi lainnya yang dapat dilakukan oleh guru adalah karya 

inovatif yang terdiri dari: menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau 

menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat 
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pelajaran/peraga/praktikum, mengikuti pengembangan penyusunan standar 

dan pedoman soal atau yang sejenisnya. 

Dari seluruh pengembangan profesi yang dapat dilakukan guru 

tersebut, masih ada Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya yang ternyata 

tidak melakukan kegiatan pengembangan profesi. Hal tersebut terungkap 

setelah peneliti melakukan penelitian yang mendalam kepada 9 (sembilan) 

Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya. 

Berikut akan dipaparkan problema yang dihadapi oleh Guru PAI MTs 

Negeri 2 Palangka Raya dalam pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan 

karya inovatif. 

1. Problema Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) MTs Negeri 2 

Palangka Raya Dalam Pengembangan Diri 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dianalisis, maka 

problema yang dihadapi Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya dalam 

pengembangan diri dapat dikelompokkan menjadi: persaingan antar Guru 

PAI di madrasah, tidak memiliki kesempatan, dan kurangnya pelaksanaan 

kegiatan pengembangan diri. 

a. Persaingan Antar Guru PAI di Madrasah 

Jumlah Guru PAI di sekolah umum tentunya berbeda dengan 

jumlah Guru PAI yang berada di madrasah. Jumlah guru PAI di 

sekolah umum lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah guru PAI 

yang berada di madrasah. Hal tersebut terjadi karena mata pelajaran 

Agama Islam di sekolah umum diajarkan hanya melalui satu mata 
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pelajaran yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI). Berbeda halnya 

dengan di madrasah, Pendidikan Agama Islam (PAI) dibagi menjadi 

beberapa mata pelajaran yaitu Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, 

dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Banyaknya jumlah mata 

pelajaran Agama Islam yang diajarkan di madrasah tentunya 

memerlukan Guru PAI yang lebih banyak dibanding dengan sekolah 

umum. 

Banyaknya jumlah Guru PAI yang berada di madrasah 

menyebabkan terjadinya persaingan antara sesama Guru PAI sendiri. 

Untuk itu, Guru PAI yang berada di madrasah harus selalu 

mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan perubahan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan pesat. Guru PAI 

yang tidak mampu mengembangkan dirinya akan tersisih sehingga 

tidak memiliki peluang besar untuk dapat mengikuti kegiatan 

pengembangan profesi.  

Problema tersebut di atas terungkap dari hasil wawancara 

peneliti dengan Mar salah satu Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya 

yang mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Pada 

saat masih mengajar di sekolah Dasar (SD) tahun pelajaran 1997/1998, 

Mar pernah ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan 

pelatihan (Diklat) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

tingkat nasional di Jakarta. Setelah mengikuti Diklat tersebut, Mar 

diminta untuk  menjadi nara sumber pada kegiatan seminar-seminar 
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yang berhubungan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di tingkat Kota Palangka Raya sebagai bentuk penghargaan atas 

prestasi yang telah diperolehnya. 

Pada tahun 2005, Mar dimutasi ke MTs Negeri 2 Palangka 

Raya. Sejak bertugas di MTs Negeri 2 Palangka Raya, Mar tidak 

pernah lagi mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan (Diklat) mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat nasional melainkan 

hanya mengikuti kegiatan lokakarya/In House Training (IHT) yang 

dilaksanakan oleh tingkat satuan pendidikan. Hal tersebut disebabkan 

karena  jumlah Guru PAI di MTs Negeri 2 Palangka Raya lebih 

banyak serta tergolong guru yang kreatif, inovatif, dan berdedikasi.99 

Dari temuan kajian yang telah dipaparkan tersebut di atas, 

diketahui bahwa salah satu problema yang dihadapi Guru PAI untuk 

memenuhi pengembangan profesi dalam pengembangan diri adalah 

terjadinya persaingan antar Guru PAI yang disebabkan banyaknya 

jumlah Guru PAI yang berada di madrasah. 

Banyaknya jumlah Guru PAI di madrasah seharusnya menjadi 

sebuah keuntungan bagi Guru PAI yang ingin dan mau meningkatkan 

kompetensinya dengan menjalin hubungan kerjasama yang baik antar 

sesama Guru PAI. Berdasarkan kode etik guru disebutkan bahwa 

diantara kewajiban guru terhadap teman sejawat adalah saling berbagi 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan pengalaman, 

                                                           
99 Mar, Wawancara, Palangka Raya, 21 Mei 2015 
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serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan 

martabat guru, serta menghindari tindakan yang berpotensi 

menciptakan konflik antar teman sejawat.100 

Persaingan antar Guru PAI adalah salah satu perilaku keliru 

yang menyebabkan terjadinya konflik antar teman sejawat. Hubungan 

antar sesama guru seringkali dirasakan sebagai barang-barang yang 

gampang pecah dikarenakan perbedaan pandangan dalam 

melaksanakan tugas utama sebagai pendidik maupun tugas tambahan 

yang dilaksanakan untuk kepentingan madrasah.101 

Sebagai makhluk sosial, tentunya Guru PAI memerlukan 

bantuan Guru PAI lain yang memiliki kemampuan lebih dalam 

meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik profesional. 

Guru PAI yang tidak mau menjalin hubungan kerjasama antar sesama 

Guru PAI akan lebih banyak bersikap menyendiri, kurang berintegrasi 

dengan kegiatan-kegiatan lainnya, hal tersebut disebabkan keberadaaan 

Guru PAI lainnya dianggap sebagai pesaing yang harus disingkirkan. 

Dengan demikian, bagi Guru PAI yang ingin meningkatkan 

kompetensinya harus mampu merubah dan menciptakan persaingan 

tersebut menjadi sebuah motivasi dengan selalu menjalin hubungan 

kerjasama dalam memelihara dan meningkatkan kinerja dan prestasi 

serta reputasi sekolah, memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif 

                                                           
100 Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 

VI/Kongres/XXI/PGRI/2013, Pasal 5. 
101Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru, Jakarta:Kencana Prenada Media 

Group, 2012, hal. 224. 
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dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan, menciptakan dan 

melaksanakan proses yang kondusif, menciptakan suasana 

kekeluargaan di dalam dan di luar madrasah, menghormati rekan 

sejawat, saling membimbing antar sesama rekan sejawat. Hal tersebut 

tentunya akan mampu merubah persaingan antar sesama Guru PAI 

menjadi hubungan kerjasama yang mampu meningkatkan kompetensi 

seluruh Guru PAI di madrasah.102 

b. Tidak Memiliki Kesempatan 

Banyaknya jumlah Guru PAI di madrasah yang berada di 

bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) menyebabkan tidak 

semua Guru PAI mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan 

pengembangan profesi pada bidang pengembangan diri dalam 

mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), seminar, In House 

Training (IHT) atau kegiatan-kegiatan serupa lainnya pada tingkat 

nasional, provinsi, ataupun pada tingkat kota, baik yang dilaksanakan 

oleh Kementerian Agama (Kemenag) maupun Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

 Sistem perwakilan yang akhirnya berujung pada penunjukkan 

Guru PAI yang dianggap mampu dan berkompeten dengan harapan 

nantinya akan mampu membawa nama baik Kementerian Agama 

(Kemenag) ataupun satuan pendidikan di tingkat nasional, provinsi 

maupun tingkat kota/kabupaten menjadikan Guru PAI lainnya semakin 

                                                           
102 Ali Mudlofir, Pendidik Profesional, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2012, hal. 217 
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pesimis untuk mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan 

pengembangan profesi tersebut. 

Guru PAI yang berada di madrasah hanya berharap 

mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan 

profesi pada bidang pengembangan diri dalam mengikuti pendidikan 

dan pelatihan (Diklat), seminar, In House Training (IHT) atau 

kegiatan-kegiatan serupa lainnya yang dilaksanakan oleh satuan 

pendidikan masing-masing madrasah yang mengharuskan seluruh 

Guru PAI yang ada di madrasah tersebut untuk mengikutinya. 

Problema tersebut di atas terungkap dalam wawancara peneliti 

dengan Akr salah seorang Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya 

yang mengampu mata pelajaran Qur’an Hadis yang disampaikannya 

dalam wawancara kepada peneliti, sebagai berikut: 

“Selama ini, apabila ada kegiatan pendidikan dan pelatihan 
(Diklat), seminar, In House Training (IHT) atau kegiatan serupa 
lainnya baik pada tingkat nasional maupun provinsi selalu 
dimonopoli oleh ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 
PAI sendiri, sehingga Guru PAI yang lainnya tidak memiliki 
kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut”103 

Keadaan tersebut di atas juga dirasakan oleh Mar seperti yang 

telah disampaikannya kepada peneliti dalam wawancara, sebagai 

berikut:  

“Selama ini yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan ataupun 
diklat-diklat dan sejenisnya, untuk mata pelajaran SKI, orangnya 
hanya itu-itu saja yang telah ditunjuk atau direkomendasikan oleh 
Kepala Madrasah ataupun pihak yang berwenang seperti dari 
Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Saya termasuk 

                                                           
103 Akr, Wawancara, Palangka Raya, 25 Mei 2015 
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orang yang jarang sekali ditunjuk untuk mengikutinya, baik 
ditingkat kota, terlebih lagi untuk perwakilan provinsi ke tingkat 
nasional, saya juga tidak pernah memaksakan diri untuk minta 
ditunjuk dalam hal tersebut”.104 

Dari hasil temuan kajian yang telah dipaparkan tersebut di atas, 

diketahui bahwa salah satu problema Guru PAI untuk memenuhi 

pengembangan profesi dalam pengembangan diri adalah tidak 

memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri 

dikarenakan sistem perwakilan yang akhirnya berujung pada 

penunjukkan Guru PAI yang dianggap mampu dan berkompeten. 

Kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan 

diri hanyalah bagian kecil dari usaha pemerintah dan masyarakat untuk 

melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Guru PAI 

sebagai pendidik profesional, selebihnya adalah kembali kepada guru 

sendiri apakah berkemauan untuk melakukan pengembangan diri 

secara kontinu.105 

Kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan oleh 

pemerintah bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan 

kompetensi guru, karena pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk 

meningkatkan profesionalisme diri untuk memiliki kompetensi yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar mampu 

melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam 

                                                           
104 Mar, Wawancara, Palangka Raya, 8 Juni 2015 
105Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru, Jakarta:Kencana Prenada Media 

Group, 2012, hal. 187-188. 
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pembelajaran/pembimbingan termasuk pelaksanaan tugas-tugas 

tambahan yang relevan dengan fungsi madrasah.106 

Namun secara realitas, banyak guru yang masih beranggapan 

bahwa kegiatan pengembangan diri yang dilakukan oleh pemerintah 

dan masyarakat adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan 

kompetensi yang dimiliki, sehingga mereka bersikap apatis apabila 

tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Keadaan tersebut berakibat 

munculnya perilaku keliru dari guru sehingga merasa mendapatkan 

perlakuan diskriminasi, merasa kalah bersaing dengan guru lainnya. 

Guru yang bersikap apatis tidak akan pernah menjadi guru 

profesional.107 

Kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan oleh 

pemerintah ditujukan bagi guru belum mencapai standar kinerja, guru 

yang bermasalah terutama dilihat dari dimensi sosial, moral, dan 

kepribadian. Selain itu, kegiatan pengembangan diri juga ditujukan 

bagi guru yang memerlukan pembinaan dan pengembangan profesi 

secara berkelanjutan, serta bagi guru yang memerlukan promosi 

kenaikan jabatan fungsional.108 

Kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan pemerintah 

bukanlah sebuah jaminan meningkatnya kompetensi guru. Banyak 

                                                           
106 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompilasi Buku Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan dan Penilaian Kinerja Guru, Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan 
Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 2013, hal. 13 

107Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru, Jakarta:Kencana Prenada Media 
Group, 2012, hal. 187-188. 

108 Ibid, hal. 91 
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guru yang telah berkali-kali mengikuti pelatihan, tidak ada satu karya 

tulis pun yang dihasilkannya. Banyak juga yang telah menjalani 

penataran metodologi penelitian, termasuk penelitian tindakan kelas, 

tidak ada satu penelitian pun dihasilkannya. Banyak juga di antara 

mereka yang telah mengikuti program penataran, namun tampilannya 

di ruang kelas, bahkan juga penguasaan materi nyaris tidak berubah. 

Aneka usaha semacam ini memang tidak banyak manfaatnya, kecuali 

kalau guru tersebut mau memberdayakan diri secara maksimum. 

Sebaliknya, banyak juga guru yang tidak pernah mengikuti 

pelatihan menulis, justru melahirkan karya tulis. Mereka tidak pernah 

mengikuti pelatihan metodologi penelitian, justru melakukan 

penelitian. Ini merupakan analogi, bahwa petani tidak akan pernah 

akan berhasil membuat kopi atau kelapa berbuah. Yang berbuah adalah 

kopi atau kelapa itu sendiri. Pemiliki kebun hanya menciptakan 

wahana yang memungkinkan tanamannya berbuah.109 

c. Kurangnya Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Diri 

Selain problema tersebut di atas, kesempatan untuk mengikuti 

kegiatan pengembangan profesi melalui pengembangan diri tidaklah 

mudah. Hal tersebut disebabkan karena selama ini pelaksanaan 

kegiatan pelatihan dan pendidikan (Diklat), Workshop, seminar, 

maupun In House Training bagi Guru PAI tidak sering dilaksanakan, 

baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 

                                                           
109 Ibid, hal. 256 
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Kementerian Agama (Kemenag), Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP), maupun dari instansi satuan pendidikan sendiri. 

Hal tersebut terindikasi dari sedikitnya jumlah sertifikat, 

piagam, maupun jenis penghargaan yang dimiliki oleh Guru PAI 

sebagai bukti telah mengikuti kegiatan pengembangan profesi melalui 

pengembangan diri. Selain itu, jumlah kuota peserta yang terbatas 

dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendidikan (Diklat), 

workshop, seminar, maupun In House Training (IHT) membuat Guru 

PAI harus bersabar diri untuk mendapatkan kesempatan mengikuti 

kegiatan tersebut dikemudian hari, walaupun mereka tahu bahwa 

kegiatan tersebut mungkin tidak akan dilaksanakan lagi. 

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat), 

workshop, seminar, maupun In House Training (IHT) yang bersifat 

terbuka untuk umum pun tidak mudah bagi Guru PAI untuk 

mengikutinya. Untuk dapat mengikuti kegiatan yang berhubungan 

dengan pengembangan diri, Guru PAI harus mendapatkan surat tugas 

dari madrasah berdasarkan surat masuk dari pelaksanaan kegiatan 

tersebut. Jika mengikuti kegiatan pengembangan diri tanpa 

mengantongi surat tugas dari madrasah, guru yang bersangkutan akan 

dianggap tidak masuk di madrasah.110 

Dari hasil temuan kajian yang telah dipaparkan tersebut di atas, 

diketahui bahwa salah satu problema Guru PAI untuk memenuhi 

                                                           
110 Akr, Wawancara, Palangka Raya, 11 Juni 2015 
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pengembangan profesi dalam pengembangan diri adalah kurangnya 

pelaksanaan kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dan masyarakat sehingga peluang untuk dapat mengikuti 

kegiatan pengembangan diri sangat kecil. 

Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan profesional 

guru ada yang dilembagakan, ada pula yang berifat individual. 

Kegiatan pengembangan diri yang melembaga biasa dilakukan oleh 

pemerintah atau organisasi kemasyarakatan. Bentuk kegiatannya dapat 

berupa pemprograman studi lanjut, penataran, seminar, lokakarya, 

kelompok kerja guru, bimbingan profesional, studi banding, dan 

magang. Kegiatan yang bersifat individual merupakan penjelmaan dari 

daya inovasi dan kreativitas guru untuk terus tumbuh dan 

berkembang111 

Realitas membuktikan, hanya sebagian kecil guru yang 

memiliki peluang menjalani profesionalisasi atas prakarsa institusi atau 

lembaga. Untuk Indonesia, data statistik menunjukkan bahwa setiap 

tahunnya sekitar lima persen guru yang berpeluang mengikuti aneka 

program pengembangan yang dilembagakan sejenis penataran atau 

pelatihan di lembaga-lembaga pelatihan atau sejenisnya. Ini berarti 

dalam waktu sekitar 20 tahun, masing-masing guru hanya berpeluang 

satu kali mengikuti program pengembangan profesi yang 

dilembagakan, bukan atas inisiatif sendiri. Ini pun dengan asumsi 

                                                           
111 Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru, Jakarta:Kencana Prenada Media 

Group, 2012, hal. 187 
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bahwa akses guru mengikuti program dimaksud bersifat dibagi rata. 

Kenyataan dilapangan, begitu banyak guru yang sama sekali tidak 

memiliki akses mengikuti program pendidikan, pelatihan, dan 

pengembangan secara dilembagakan, kecuali pada saat mereka 

menempuh pelatihan pra-jabatan dari calon PNS ingin menjadi PNS 

penuh. Menghadapi realitas ini, kalau guru mau tetap eksis pada 

profesi dengan derajat profesionalitas yang layak ditampilkan, tidak 

ada pilihan lain, guru harus melakukan profesionalisasi secara 

mandiri.112 

2. Problema Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) MTsN-2 Palangka 

Raya Dalam Publikasi Ilmiah 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dianalisis, maka 

problema yang dihadapi Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya dalam 

publikasi ilmiah dapat dikelompokkan menjadi: keterbatasan waktu, 

keterbatasan pemahaman, kurangnya motivasi, dan tidak memiliki akses 

dalam publikasi ilmiah. 

a. Keterbatasan Waktu 

Pemenuhan kewajiban beban kerja minimal 24 jam tatap muka  

dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu yang harus dipenuhi Guru 

PAI dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pendidik sudah 

sangat berat dan menyita waktu. Ditambah lagi tugas Guru PAI yang 

harus dikerjakan diluar jam kerja 24 jam tatap muka mulai dari 

                                                           
112 Ibid, hal. 8 
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mempersiapkan perangkat pembelajaran, mempersiapkan kegiatan 

awal sebelum tatap muka di kelas dilaksanakan, melakukan evaluasi 

pembelajaran. Selain itu, tugas tambahan di madrasah yang terkadang 

guru harus rela mengorbankan waktunya demi melaksanakan tugas-

tugas yang berhubungan dengan kepentingan pendidikan di madrasah. 

Selain itu, kesibukan Guru PAI dalam mengurus rumah tangga juga 

menjadi kewajiban yang tak bisa diabaikan ditambah lagi keterlibatan 

Guru PAI dalam kegiatan kemasyarakatan sebagai bentuk kepedulian 

guru sebagai anggota masyarakat juga sangat menyita waktu, sehingga 

sudah tidak ada lagi waktu bagi guru melakukan kegiatan 

pengembangan profesi.113 

Berdasarkan pembagian tugas guru dalam proses belajar 

mengajar, Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya memiliki beban 

kerja 24 jam tatap muka bahkan ada yang lebih. Selain itu, mereka 

juga dipercayakan untuk menjalankan tugas tambahan seperti menjadi 

Wakil Kepala Madrasah (Wakamad), Kepala Laboratorium, Kepala 

Perpustakaan, Wali kelas maupun koordinator kegiatan madrasah. 

Keadaan tersebut di atas membuat Guru PAI tidak lagi 

memiliki banyak waktu untuk membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) di 

bidang pendidikan yang berhubungan dengan tugasnya sebagai 

pendidik. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Sup kepada 

peneliti dalam wawancara, sebagai berikut: 
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“Bagi saya meluangkan waktu untuk membuat karya tulis ilmiah 
itu sangat sulit, karena di sekolah saya sudah disibukkan dengan 
tugas utama saya sebagai guru dengan berbagai administrasi yang 
harus diselesaikan, ditambah lagi dengan saya dipercaya sebagai 
Wakil Kepala Madrasah di bidang Humas, ditambah lagi setelah 
saya pulang sekolah sekitar pukul 15.00 WIB, saya sudah harus 
berada di Masjid Nurul Islam untuk mengajar anak-anak TKA dan 
TPA disana setiap hari sehingga dengan kesibukan itulah yang 
membuat saya tidak memiliki waktu atau kesempatan lagi untuk 
menulis”.114 

Dari hasil temuan kajian yang telah dipaparkan tersebut di atas, 

diketahui bahwa salah satu problema Guru PAI untuk memenuhi 

pengembangan profesi dalam publikasi ilmiah adalah keterbtasan 

waktu Guru PAI sehingga tidak ada waktu untuk membuat Karya Tulis 

Ilmiah (KTI) di bidang pendidikan yang berhubungan dengan tugasnya 

sebagai pendidik. 

Problema tersebut juga diungkapkan oleh Heri Nogroho dalam 

skripsi Rahma Titi Larasati, permasalahan yang sering dihadapi guru 

diantaranya adalah Tugas sebagai guru yang dilakukan selama ini 

menjadi kendala dalam menulis. Di sekolah guru disibukkan dengan 

kewajiban mengajar di kelas, membuat administrasi pembelajaran, 

membimbing siswa dan tugas lainnya. Sepulang sekolah waktu guru 

dicurahkan sepenuhnya untuk keluarga. Selain itu waktu yang dimiliki 

oleh guru tidak hanya untuk sekolah dan keluarga tetapi juga untuk 

                                                           
114 Sup, Wawancara, Palangka Raya, 20 Mei 2015. 
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masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab kesulitan 

guru dalam menulis.115 

Hal senada juga dijelaskan oleh Rahma Titi Larasati dalam 

penelitiannya bahwa keterbatasan waktu yang dialami guru tersebut, 

menyebabkan guru enggan menulis karya tulis ilmiah. Guru enggan 

menulis KTI karena lebih mengutamakan tugas administratif yang juga 

menyita tenaga dan pikiran disamping tuntutan profesi yang lain. Guru 

berpikir bahwa penulisan KTI dalam rangka PKB bukan menjadi 

prioritas utama. Guru lebih mementingkan menyelesaikan apa yang 

jadi tugas pokoknya. Apabila seorang guru berpikir demikian justru 

profesionalisme guru tidak akan berkembang. Seharusnya seorang 

guru membuat managemen waktu yang baik, agar tiap tugas yang 

dibebankan bisa dilaksanakan tanpa meninggalkan tugas yang bisa 

mengembangkan keprofesionalan guru itu sendiri.  

Kesibukan pribadi seorang guru yang menjadi alasan 

terbatasnya waktu seorang guru sehingga guru tidak sempat menulis 

KTI memang tidak bisa dipungkiri. Setiap guru pasti memiliki 

kepentingan pribadi masing-masing. Ketika seorang guru berada di 

lingkungan sekolah tentunya aktivitas guru berkaitan dengan tugas 

profesinya, namun ketika seorang guru berada di lingkungan rumah 

misalnya aktivitas guru tentu saja sesuai dengan kepentingan atau 

kesibukan pribadi masing-masing. Tidak ada pihak yang bisa 
                                                           

115 Rahma Titi Larasati, Faktor-Faktor Penghambat Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dalam 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Sekolah Dasar Negeri Lempuyangwangi 
Yogyakarta, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hal. 18 
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mengendalikan kepentingan dari seorang guru. Hanya dengan 

kesadaran dari seorang guru tersebut yang memungkinkan untuk guru 

tetap bisa membagi peran dan waktunya secara proporsional.116 

Problema yang sama juga ditemukan di SMK Rumpun 

Teknologi se-Malang Raya dalam penelitian yang dilakukan oleh 

sujianto dijelaskan bahwa banyak guru yang malas untuk meneliti di 

kelasnya sendiri dan terjebak dalam rutinitas kerja sehingga potensi 

ilmiahnya tak muncul kepermukaan. Waktu habis untuk mengajar dan 

melaksanakan tugas tambahan, karena mayoritas guru yang menduduki 

posisi di manajemen sekolah berstatus guru bersertifikat pendidik. 

Sementara menulis memerlukan konsentrasi dan sulit dilakukan di 

waktu mengajar, akhirnya kegiatan menulis dan meneliti hanya 

dijadikan sambilan yang tidak ada target waktu.117 

Sebagai pendidik profesional guru harus selalu meningkatkan 

kompetensinnya salah satunya adalah melalui pengembangan profesi 

dalam publikasi ilmiah sebagai bentuk kontribusi guru terhadap 

peningkatan kualitas proses pembelajaran di madrasah dan 

pengembangan dunia pendidikan secara umum.118 

 

 

                                                           
116 Ibid, 63-64 
117 Sujianto, Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan/Continuing Professionality 

Development (CPD) Guru Bersertifikat Pendidik di SMK Rumpun Teknologi se-Malang Raya, 
Tesis Magister, Malang: Universitas Negeri Malang, hal. 163-164 

118 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompilasi Buku Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan dan Penilaian Kinerja Guru, Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan 
Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 2013, hal. 15 
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b. Keterbatasan Pemahaman 

Pembuatan karya tulis ilmiah (KTI) bukanlah sesuatu hal yang 

baru bagi Guru PAI. Pada saat mereka duduk dibangku kuliah, 

pembuatan karya tulis tersebut sudah menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari kegiatan perkuliahan mulai dari pembuatan laporan, 

makalah, analisis sampai pembuatan skripsi sebagai persyaratan 

kelulusan Strata Satu (S-1). Sejak lulus dari S-1, kemampuan membuat 

karya tulis ilmiah (KTI) tersebut kurang dikembangkan. Selain itu, 

Guru PAI tidak memahami dengan baik pembuatan karya tulis ilmiah 

(KTI) yang sesuai dengan kriteria penulisan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, sehingga dapat dijadikan sebagai angka kredit dalam 

kenaikan jabatan/pangkat dan golongan nantinya. 

Keterbatasan pemahaman Guru PAI dalam pembuatan karya 

tulis ilmiah (KTI) disebabkan karena kurang mendapatkan informasi 

yang berhubungan dengan hal tersebut. Selama ini, pemerintah melalui 

Kementerian Agama (Kemenag) sebagai instansi yang menaungi Guru 

PAI terkesan tidak perduli dengan keadaan tersebut. Hal tersebut 

terlihat dari banyaknya Guru PAI yang tidak mampu memenuhi 

persyaratan angkat kredit dari unsur pengembangan profesi dalam 

pembuatan karya tulis ilmiah (KTI) untuk kenaikan jabatan/pangkat 

dan golongan dari IV/a ke IV/b. 

Selama ini pihak Kementerian Agama terkesan tidak pernah 

memberikan pembinaan kepada Guru PAI dalam pembuatan karya 
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tulis ilmiah (KTI), jika pun ada pembinaan yang dilakukan oleh 

Kementerian Agama tidak menyeluruh kepada semua Guru PAI, 

sehingga masih banyak yang kurang memahami dalam  pembuatan 

karya tulis ilmiah (KTI) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. 

Keadaan tersebut di atas adalah salah satu problema Guru PAI 

dalam membuat karya tulis ilmiah (KTI) seperti yang telah 

disampaikan oleh Mar kepada peneliti dalam wawancara, sebagai 

berikut: 

”Membuat karya tulis ilmiah itu tidak bisa sembarangan pasti ada 
peraturan atau kaidah-kaidah yang harus dipenuhi, saya tidak 
pernah mendapatkan sosialisasi ataupun pelatihan dalam hal 
pembuatan karya tulis ilmiah baik yang diadakan  di madrasah 
sendiri ataupun di Kantor Kementerian Agama Kota Palangka 
Raya, karena ketidaktahuan itulah yang membuat saya malas 
membuatnya”.119 

Selain itu, Guru PAI juga kurang menggali atau mencari 

informasi sendiri melalui jejaring media sosial (internet) ataupun 

mencari buku-buku yang relevan/berhubungan dengan hal tersebut 

sebagai salah satu usahanya untuk dapat memahami pembuatan karya 

tulis ilmiah (KTI).120 

Dari hasil temuan kajian yang telah dipaparkan tersebut di atas, 

diketahui bahwa salah satu problema Guru PAI untuk memenuhi 

pengembangan profesi dalam publikasi ilmiah adalah keterbatasan 
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pemahaman yang disebabkan kurangnya informasi yang berhubungan 

dengan hal tersebut. 

Problema tersebut sejalan dengan hasil temuan dari penelitian 

yang dilakukan oleh Rahma Titi Larasati di Sekolah Dasar Negeri 

Lempuyangwangi Yogyakarta bahwa guru kurang mengakses cukup 

informasi yang berhubungan dengan pengembangan profesi dalam 

publikasi ilmiah. Guru mendapat informasi yang setengah-setengah, 

sehingga justru isu yang berkembang lebih dipercaya. Salah satu isu 

yang beredar adalah isu mengenai pembuatan karya tulis ilmiah yang 

sangat berat namun tidak dinilai dengan layak. Guru yang kurang 

informasi akan karya tulis ilmiah membuat guru salah persepsi 

mengenai menulis karya tulis ilmiah. Guru menganggap menulis 

merupakan hal yang sulit untuk dilakukan.121 

Selain itu, wawasan guru akan PKB yang utama adalah karena 

sosialisasi akan PKB yang dilakukan oleh Pemda maupun Dinas 

Pendidikan belum optimal. Sosialisasai yang dilakukan hanya 

menyampaikan kebijakan baru kepada guru bahwa syarat untuk 

kenaikan jabatan/pangkat dan golongan harus dengan syarat yakni 

dengan membuat publikasi ilmiah. Hal ini menyebabkan guru tidak 

tahu prosedur yang harus dilakukan setelah menulis publikasi 

ilmiah.122 

                                                           
121 Rahma Titi Larasati, Faktor-Faktor Penghambat Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dalam 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Sekolah Dasar Negeri Lempuyangwangi 
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122 Ibid, hal. 60 
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Terbatasnya wawasan guru akan PKB tersebut terjadi karena 

sosialisasi tentang PKB yang kurang optimal. Menurut Marijan apabila 

salah persepsi terjadi pada guru berkaitan dengan kurangnya 

pengetahuan guru akan publikasi ilmiah membuat guru salah persepsi 

mengenai publikasi ilmiah, guru menganggap menulis merupakan hal 

yang sulit untuk dilakukan, paradigma tersebut memunculkan 

keengganan guru untuk menulis karena merasa hal tersebut tidak 

begitu berguna untuk mereka.123 

c. Kurang Motivasi 

Publikasi ilmiah guru bukanlah sesuatu yang sangat penting, 

ada atau tidaknya Guru PAI membuat publikasi ilmiah, tidak 

berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Guru PAI sebagai pendidik 

profesional. Tanpa membuat publikasi ilmiah pun, proses belajar 

mengajar (PBM) berjalan lancar sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang telah ditetapkan. Jikapun Guru PAI harus 

membuat publikasi ilmiah untuk memenuhi persyaratan kenaikan 

jabatan/pangkat dan golongan ke IV/b, hanyalah akan membuang-

buang waktu, karena selama ini tidak ada Guru PAI yang berhasil 

mengajukan kenaikan jabatan/pangkat dan golongan mereka ke IV/b. 

Keadaan tersebutlah yang membuat Guru PAI kurang termotivasi 

untuk membuat publikasi ilmiah.124 
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Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan yang dapat 

ditemukan dengan mudah oleh peserta didik maupun Guru PAI baik 

dalam bentuk buku pelajaran,  diktat, makalah, artikel, maupun jurnal 

ilmiah, dan lain sebagainya, semakin membuat Guru PAI kurang 

termotivasi untuk lebih mengembangkan kemampuannya dalam 

membuat publikasi ilmiah. Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan 

oleh Akr Kepada peneliti dalam wawancara, sebagai berikut: 

“Publikasi ilmiah berupa pembuatan buku pembelajaran ataupun 
buku penunjang pelajaran untuk saat ini tidak begitu penting, 
karena buku-buku terbitan yang telah sesuai dengan SK KD 
pembelajaran dengan mudah kita dapatkan dipasaran berikut 
dengan LKS untuk peserta didik. Jadi saya beranggapan bahwa 
buatan mereka sudah sesuai saja dengan silabus yang ada, jadi 
tidak perlu lagi untuk menyusahkan diri sendiri dalam membuat 
buku pelajaran sendiri”.125 

Kurangnya motivasi Guru PAI dalam membuat publikasi 

ilmiah juga disebabkan kurangnya dukungan dari satuan pendidikan, 

dalam hal ini peran Kepala Madrasah sebagai motivator untuk 

mengembangkan profesionalitas guru PAI sebagai pendidik 

profesional. Hal tersebut dirasakan oleh LR pada saat beliau masih 

menjadi Guru PAI di SMIP 1946 di Banjarmasin. Kepala Madrasah 

kurang memberikan dukungan, bahkan terkesan meremehkan dalam 

menanggapi penelitian tindakan kelas yang hendak dilakukannya. 

Pengalaman tersebut, telah mematahkan semangatnya untuk membuat 

karya tulis ilmiah (KTI). Rasa traumatik yang mendalam membuatnya 

tidak memiliki keinginan lagi untuk membuat karya tulis ilmiah (KTI) 
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pada saat melaksanakan tugas di MTs Negeri 2 Palangka Raya 

sekarang ini.126 Walaupun sebenarnya LR masih tidak tahu apakah 

Kepala MTs Negeri 2 Palangka Raya mendukung atau tidak, karena 

belum pernah mencoba untuk mengajukan penelitian yang serupa pada 

saat beliau di Banjarmasin kepada Kepala MTs Negeri 2 Palangka 

Raya sebagai pimpinan tempatnya bertugas saat ini. 

Masa pensiun yang sudah tinggal menunggu hitungan beberapa 

tahun lagi juga menjadi salah satu kurangnya motivasi Guru PAI untuk 

melakukan pengembangan profesi Guru PAI, seperti yang disampaikan 

oleh Mar yang disampaikannya kepada peneliti dalam wawancara, 

sebagai berikut: 

“Membuat pengembangan profesi yang benar itu dan penuh 
inovasi itu membutuhkan pemikiran yang sangat serius, umur saya 
sudah tua dan orang tua seperti saya sudah memiliki penurunan 
daya ingat yang tinggi, sehingga membuat saya malas untuk 
berpikir keras. Disamping itu, saat ini saya tinggal menunggu masa 
pensiun sekitar ± 2 tahun saja lagi”.127 

Hal senada juga disampaikan oleh Mas kepada peneliti dalam 

wawancara, sebagai berikut: 

“Orang tua itu tugasnya sekarang memotivasi guru-guru yang 
muda untuk berkarya, karena guru yang muda pemikirannya masih 
kuat, jadi sudah selayaknya guru mudalah yang lebih 
mengembangkan profesi dan saya lebih ingin tenang karena 
sebentar lagi saya pensiun sekitar 1,5 tahun saja lagi”.128 

Dari hasil temuan kajian yang telah dipaparkan tersebut di atas, 

diketahui bahwa salah satu problema Guru PAI untuk memenuhi 
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pengembangan profesi dalam publikasi ilmiah adalah kurangnya 

motivasi yang disebabkan banyaknya fasilitas penunjang pendidikan 

yang mudah didapat, kurangnya dukungan dari pihak kelembagaan, 

serta faktor usia yang sudah mendekat masa pensiun. 

Problema tersebut sesuai dengan pendapat Heri Nugroho 

bahwa salah satu penyebab keengganan guru untuk menulis adalah 

karena merasa hal tersebut tidak begitu berguna untuk mereka. Guru 

menganggap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak 

berakibat langsung pada profesinya, sehingga para guru tidak 

melaksanakan kewajiban publikasi ilmiah dengan sungguh-sungguh. 

Selain itu, problema kurangnya motivasi guru tersebut juga 

disebabkan guru tidak mudah menerima kritikan. Kritikan seringkali 

dianggap guru sebagai hal yang tidak wajar. Guru beranggapan 

semakin banyak kritikan berarti semakin menunjukkan kelemahan diri. 

Perasaan minder dapat dialami setelah tulisan selesai, namun ada juga 

yang merasa minder dahulu sebelum menulis.129 

Hasil penelitian sujianto di SMK Rumpun Teknologi se-

Malang Raya juga menunjukkan problema yang sama bahwa guru 

dalam melakukan publikasi ilmiah baik berupa laporan hasil penelitian 

atau tulisan ilmiah populer masih sekadar untuk keperluan pragmatis 

                                                           
129 Rahma Titi Larasati, Faktor-Faktor Penghambat Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dalam 
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jangka pendek yaitu untuk naik pangkat, sertifikasi, lomba, atau ketika 

ada dana untuk penelitian.130 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Ahmad di SMP 

Negeri 4 Seulimeum Kabupaten Aceh Besar menunjukkann bahwa 

kurangnya motivasi dalam publikasi juga dipengaruhi oleh faktor usia. 

Hal ini mungkin faktor usia sangat mempengaruhi daya serap 

sesorang, kurangnya daya serap bisa menjadi hambatan dalam 

publikasi ilmiah. Guru yang sudah memasuki usia pensiun memiliki 

daya ingat tidak bertahan lama, lambat mengeluarkan ide-ide atau 

pendapat, kurang mampu memecahkan masalah dalam mengikuti 

penataran atau seminar-seminar, dan waktu mempelajari ilmu 

pengetahuan sudah agak kurang dimengerti dan ditanggapi, bahkan 

cepat lupa tentang apa yang sudah dipelajari.131 

Winardi menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya 

memotivasi guru sebagai tenaga pendidik profesional untuk selalu 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Hal tersebut terlihat dari 

kepedulian pemerintah terhadap guru dengan membuat payung hukum 

bagi guru dalam menjalankan profesionalitasnya sebagai pendidik, 

meningkatkan kesejahteraan guru, serta melalui sangsi-sangsi yang 

dibuat apabila guru tidak mampu meningkatkan kompetensinya. 

                                                           
130 Sujianto, Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan/Continuing Professionality 

Development (CPD) Guru Bersertifikat Pendidik di SMK Rumpun Teknologi se-Malang Raya, 
Tesis Magister, Malang: Universitas Negeri Malang, hal. 164 

131 Nurhayati Ahmad, Hambatan Guru Dalam Pengembangan Profesi (penelitian Pada 
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Aceh: Universitas Muhammadiyah Aceh, 2014, hal. 402-403 
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Namun, motivasi ekstrinsik tersebut tidak membuat guru serta merta 

merubah mindset untuk menjadi lebih baik. Motivasi intrinsik yang 

ditentukan oleh guru sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai 

tenaga pendidik profesional tidak terangsang atau terdorong dari 

motivasi ekstrinsik yang telah dilalkukakn oleh pemerintah.132    

d. Tidak Memiliki Akses 

Problema pengembangan profesi yang dihadapi Guru PAI 

melalui pembuatan artikel/tulisan ilmiah yang diterbitkan dalam 

sebuah jurnal ilmiah, koran, atau media yang serupa seperti itu 

dikarenakan Guru PAI tidak memiliki akses ke percetakan, penerbit, 

atau lembaga resmi yang memiliki hak izin untuk menerbitkan 

artikel/tulisan ilmiah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Jika pun Guru PAI memiliki akses untuk memuat artikel/tulisan 

ilmiah tersebut, tentunya bukanlah perkara yang sangat mudah. Daftar 

antrian yang begitu panjang dengan artikel/tulisan ilmiah yang sama, 

ditambah lagi proses editing kelayakan artikel/tulisan ilmiah untuk 

diterbitkan semakin memperpanjang mata rantai problema yang 

dihadapi oleh Guru PAI. 

Keadaan tersebut seperti yang disampaikan oleh Nur kepada 

peneliti dalam wawancara, sebagai berikut: 
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“Mempublikasikan karya tulis ilmiah (KTI) yang dibuat tentu tidak 
mudah, karena KTI yang dibuat harus benar-benar baik, benar dan 
juga menarik, sebab jurnal dan surat kabar memiliki kriteria sendiri 
untuk mempublikasikan sebuah KTI, yang tentunya melewati 
proses editing yang ketat dan saya tidak yakin KTI yang pernah 
saya buat akan mampu melewati proses tersebut. Pada dasarnya 
saya tidak percaya diri dan tahu diri sajalah karena saya guru biasa 
yang pengetahuannya sangat terbatas dibidang KTI. Jadi hal itulah 
yang membuat saya tidak pernah memasukkan KTI saya dalam 
jurnal maupun surat kabar”.133 

Dari hasil temuan kajian yang telah dipaparkan tersebut di atas, 

diketahui bahwa salah satu problema Guru PAI untuk memenuhi 

pengembangan profesi dalam publikasi ilmiah adalah tidak memiliki 

akses untuk menerbitkan artikel/tulisan ilmiah. Selain itu, Guru PAI 

juga merasa masih belum layak untuk menerbitkan artikel/tulisan 

ilmiah dikarenakan rendahnya kemampuan membuat karya tulis 

ilmiah.  

Problema tersebut sejalan dengan pendapat Heri Nugroho 

bahwa guru tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap 

tulisan masing-masing. Guru yang tidak terbiasa menulis menganggap 

tulisannya tidak sebagus tulisan penulis yang sudah terbiasa menulis 

yang diterbitkan baik berupa artikel, opini, maupun karya yang lain. 

Seringkali karya yang dikirim oleh guru kepada redaksi ditolak. Karya 

yang belum dapat dimuat akan dikembalikan pada guru dikarenakan 

hasil karyanya dinilai belum layak. 134 
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Selain itu, banyak guru yang merasa bingung untuk 

menindaklanjuti hasil tulisannya setelah selesai dibuat. Mereka kurang 

tahu kemana harus mengirim hasil tulisan tersebut agar tulisan tersebut 

dapat diterbitkan. Hal tersebut seperti sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Sujianto di SMK Rumpun Teknologi se-Malang 

Raya bahwa tidak semua sekolah memiliki fasilitas/sarana, media 

majalah atau jurnal, dan waktu yang diberikan oleh pihak sekolah, 

sehingga tradisi publikasi ilmiah (menulis dan meneliti) kurang 

populer diantara guru.135 

Bagi guru yang memiliki motivasi tinggi tentunya hal tersebut 

dapat menjadi sarana untuk terus memperbaiki karyanya, namun bagi 

guru yang memiliki motivasi rendah tentunya hal tersebut akan 

melemahkan semangat untuk menulis kembali.136 

Jamal ma’mur Asmani menjelaskan bahwa Kemampuan guru 

dalam berkomunikasi adalah alat utama dalam menjalin hubungan 

dengan peserta didik maupun masyarakat umum. Komunikasi secara 

lisan sangat diperlukan dalam interaksi pada saat menyampaikan 

informasi kepada peserta didik maupun masyarakat. Selain itu, guru 
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juga harus mampu berkomunikasi melalui tulisan yang dituangkan 

dalam bentuk karya tulis ilmiah dibidang pendidikan.137 

3. Problema Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) MTs Negeri 2 

Palangka Raya Dalam Karya Inovatif 

Berdasarkan hasil penelitian, problema yang dihadapi Guru PAI 

MTs Negeri 2 Palangka Raya dalam karya inovatif dapat dikelompokkan 

menjadi: keterbatasan kemampuan, keterbatasan alokasi dana, dan terbiasa 

dengan pola lama. 

a. Keterbatasan Kemampuan 

Kemampuan Guru PAI dalam membuat karya inovatif baik 

berupa teknologi tepat guna, menciptakan karya seni, atau membuat 

media pembelajaran bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. 

Untuk dapat membuat karya inovatif dibutuhkan kemampuan khusus 

yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan hal tersebut tidak 

dimiliki oleh Guru PAI. 

Seorang Guru PAI yang tidak memiliki kemampuan dalam 

membuat teknologi tepat guna, menciptakan karya seni, atau membuat 

media pembelajaran, sudah jelas tidak akan mampu melakukan 

kegiatan tersebut. Pembuatan karya inovatif hanya dapat dilakukan 

oleh guru-guru yang memiliki kemampuan lebih di bidang seni 

maupun di bidang informasi dan teknologi. Hal tersebut tentunya 

hanya dimiliki oleh Guru Seni Budaya, Guru Prakarya, dan Guru 
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Tinkom, atau Guru IPA Terpadu yang memang berhubungan langsung 

dengan pembuatan karya teknologi tepat guna. Sementara Guru PAI 

hanya memiliki kemampuan di bidang ilmu Pendidikan Agama Islam 

(PAI). 

Kalaupun Guru PAI ingin membuat karya inovatif dengan 

meminta bantuan kepada guru-guru tersebut, tentunya bukanlah hal 

yang mudah. Belum tentu guru-guru tersebut mau meluangkan 

waktunya untuk membantu dalam pembuatan karya inovatif, karena 

proses pembuatan karya inovatif memerlukan kesungguhan dan 

keseriusan serta waktu ekstra untuk dapat menyelesaikannya, sehingga 

selesai tepat waktu dan dapat dipergunakan dalam proses belajar 

mengajar sesuai dengan materi yang sudah dipersiapkan. 

Ketidakmampuan dalam membuat karya inovatif tersebut 

menjadi salah satu problema Guru PAI dalam pengembangan profesi, 

hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Sup kepada peneliti dalam 

wawancara sebagai berikut: 

”Pembuatan karya inovatif khususnya penemuan teknologi tepat 
guna dan karya seni sangat sulit bagi Guru PAI, karena Guru PAI 
tidak ada bersinggungan langsung dengan berbagai eksperimen 
juga kesenian. Jadi, saya tidak mampu untuk membuat hal tersebut, 
kecuali karya inovatif di bidang media pembelajaran, saya pernah 
membuatnya seperti Media Shotcard untuk Materi Menghafal 
Sifat-sifat Allah, tetapi saya juga tidak pernah menulis 
laporannya”.138 

Dari hasil temuan kajian yang telah dipaparkan tersebut di atas, 

diketahui bahwa salah satu problema Guru PAI untuk memenuhi 
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pengembangan profesi dalam karya inovatif adalah keterbatasan 

kemampuan  karena karya inovatif hanya dapat dilakukan oleh guru-

guru yang memiliki kemampuan lebih dalam membuat karya inovatif. 

Problema tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sujianto di SMK Rumpun Teknologi se-Malang Raya bahwa tidak 

semua guru atau hanya sebagian kecil saja yang memiliki kemampuan 

di bidang karya inovatif baik itu membuat karya seni, 

membuat/memodifikasi alat peraga pembelajaran, maupun 

menemukan teknologi tepat guna. Keterbatasan kemampuan tersebut 

menyebabkan guru tidak mampu membuat karya inovatif yang tepat 

untuk dipergunakan dalam pembelajaran. fakta tak terbantahkan adalah 

kemampuan seorang guru dalam membuat karya inovatif sangat 

terbatas. Tidak semua guru memiliki kemampuan dalam membuat 

karya inovatif apalagi yang berhubungan dengan perkembangan 

teknologi terkini, sehingga untuk membuat karya inovatif berbasis 

komputer perlu dilakukan secara berkelompok dengan bekerja sama 

dengan pihak lain. 139 

b. Keterbatasan Alokasi Dana 

Pembuatan karya inovatif baik berupa teknologi tepat guna, 

menciptakan karya seni, atau membuat media pembelajaran, tentunya 

diperlukan alokasi dana yang cukup. Walaupun karya inovatif yang 

dibuat tergolong sederhana dan murah, namun tetap juga memerlukan 
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alokasi dana dalam penyiapan bahan dan alat yang diperlukan dalam 

pembuatan karya inovatif tersebut. 

Selama ini, pihak madrasah tidak pernah mengalokasikan dana 

bagi guru yang ingin membuat karya inovatif, karena ketersediaan 

alokasi dana untuk hal tersebut tidak pernah dipublikasikan kepada 

guru-guru, sehingga mereka tidak mengetahui apakah ada alokasi dana 

yang dipersiapkan oleh madrasah atau tidak ada. Alokasi dana yang 

diperlukan dalam pembuatan karya inovatif tersebut tentunya menjadi 

tanggung jawab pribadi Guru PAI yang membuatnya. Sementara 

perekonomian Guru PAI hanya cukup untuk kebutuhan keluarga saja, 

apabila ingin membuat karya inovatif tersebut, tentunya Guru PAI 

harus mengalokasikan dana ekstra yang berarti harus memangkas 

alokasi dana dari kebutuhan kehidupan mereka. 

Keadaan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh                   

Mai kepada peneliti dalam wawancara, sebagai berikut: 

“Membuat sebuah karya inovatif pasti membutuhkan dana terlebih 
dengan berbagai percobaan-percobaan yang harus dilaksanakan, 
belum lagi membuat laporannya memerlukan bimbingan dari yang 
ahli dibidangnya. Sudah tentu hal tersebut membutuhkan dana 
untuk melakukannnya. Saya berkeinginan alokasi dana tersebut 
tidak hanya dibebankan kepada guru yang bersangkutan, tapi juga 
menjadi tanggung jawab madrasah. Alangkah bagusnya pihak 
madrasah memberi dana untuk pembuatan sebuah karya 
inovatif”.140 

Dari hasil temuan kajian yang telah dipaparkan tersebut di atas, 

diketahui bahwa salah satu problema Guru PAI untuk memenuhi 
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pengembangan profesi dalam karya inovatif adalah keterbatasan dana 

untuk menciptakan karya inovatif. Hal tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sujianto di SMK Rumpun Teknologi 

se-Malang Raya bahwa karya inovatif lebih sering dan menarik dibuat 

oleh guru ketika sekolah mendapat dana bantuan dari pemerintah, yang 

tidak bisa dipastikan ada setiap tahun. Jarang sekali dibuat atas dana 

dan inisiatif sekolah atau guru. Ironisnya setelah teknologi tepat guna 

dibuat pemanfaatannya tidak begitu efektif dikelas sekaligus tidak 

diimbangi dengan perawatan yang rutin, sehingga teknologi tepat guna 

atas dana pemerintah hanya sukses di pembuatan dan pelaporan. 

Selain itu, sekolah belum bisa mendukung secara menyeluruh 

bagi guru untuk membuat karya inovatif dikarenakan minimnya 

anggaran yang dimiliki. Belum adanya perencanaan yang matang 

untuk pengembangan guru dalam membuat karya inovatif. 

Pengembangan guru yang sudah berlangsung bersifat pengembangan 

guru yang dilaksanakan pemerintah dan pengembangan guru yang 

dilaksanakan secara individu. Pengembangan yang bersifat individu 

atau pengembangan diri, biayanya ditanggung secara swadana dari 

guru yang bersangkutan.141 

c. Terbiasa Dengan Pola Lama 

Selama ini, belum semua Guru PAI di madrasah memanfaatkan 

media pembelajaran secara optimal. Kebanyakan mereka masih 
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menggunakan cara mengajar dengan pola lama, dimana guru merasa 

satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Pemanfaatan media 

pembelajaran yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan, juga 

belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.  

Selama ini Guru PAI sudah terbiasa dengan sistem 

pembelajaran pola lama, sistem pembelajaran yang diterapkan dari 

tahun ketahun tersebut masih dianggap efektif dan efesien tanpa harus 

mengembangkan media pembelajaran. Masih banyak Guru PAI yang 

menggunakan metode ceramah saja dalam pembelajarannya, tak ada 

media lain yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Disinalah 

cermin bahwa guru mendefinisikan sebagai manusia superpower 

karena dirinya adalah sumber belajar sekaligus media pembelajaran 

satu-satunya yang tidak ada gantinya.  

Sistem pembelajaran yang masih menggunakan pola lama ini 

menjadi salah satu problema Guru PAI untuk melakukan kegiatan 

pengembangan profesi dalam pembuatan karya inovatif. Hal tersebut 

seperti yang dijelaskan oleh Is Kepada peneliti dalam wawancara 

sebagai berikut: 

“Sistem pembelajaran yang diterapkan selama ini dirasa sudah 
cukup baik dan mudah untuk dilaksanakan oleh Guru PAI, 
walaupun tanpa didukung dengan media pembelajaran, peserta 
didik sudah mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan 
dalam pembelajaran. Media pembelajaran hanya dibuat apabila 
peserta didik mengalami kesulitan belajar sehingga tidak dapat 
mencapai kompetensi yang diinginkan”.142 
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Dari hasil temuan kajian yang telah dipaparkan tersebut di atas, 

diketahui bahwa salah satu problema Guru PAI untuk memenuhi 

pengembangan profesi dalam karya inovatif disebabkan terbiasa 

dengan sistem pembelajaran dengan pola lama. Hal tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sujianto di SMK Rumpun 

Teknologi se-Malang Raya bahwa sebagian besar guru lebih memilih 

menggunakan media yang sudah ada atau sudah divalidasi yang 

didapat dari industri atau download secara gratis dari internet, itupun 

penggunaannya dipangkas atau disederhanakan karena harus 

menyesuaikan dengan waktu mengajar, ketidaksiapan guru untuk 

mengembangkan bahan ajar membuat guru sibuk mengatur alat dan 

bahan praktek agar sesuai dengan jumlah siswa dan waktu pelajaran. 

Bahkan guru berpendapat bahwa dapat mengatur alat dan bahan yang 

kurang menjadi optimal sudah merupakan karya inovatif tersendiri 

bagi guru. 

Selain itu, mengajar dengan membuat media atau alat peraga 

perlu persiapan. Apalagi kalau media itu semacam, audio visual, VCD, 

slide projector atau internet. Guru sudah sangat repot dengan menulis 

persiapan mengajar, jadwal mengajar yang padat, masalah keluarga di 

rumah dan lain-lain, sehingga tidak ada kesempatan untuk memikirkan 
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untuk membuat media pembelajaran. Guru hanya sering memodifikasi 

slide presentasi yang di unduh dari internet. 143 

Sutjiono juga memberikan pendapat bahwa sekurang- 

kurangnya ada tujuh alasan mengapa sampai saat ini masih ada 

sejumlah guru yang enggan membuat karya inovatif yaitu: 

menggunakan media itu repot, media itu canggih dan mahal, guru tidak 

terampil menggunakan media, media itu hiburan sedangkan belajar itu 

serius, sehingga guru lebih menikmati sistem pembelajaran dengan 

pola lama yaitu hanya dengan ceramah/bicara.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143 Sujianto, Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan/Continuing Professionality 

Development (CPD) Guru Bersertifikat Pendidik di SMK Rumpun Teknologi se-Malang Raya, 
Tesis Magister, Malang: Universitas Negeri Malang, hal. 165-166 

144 Ibid, hal. 167 
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BAB  V 
PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan kepada 9 orang 

Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya, peneliti menemukan beberapa 

problema yang dihadapi mereka dalam pengembangan profesi. Adapun 

problema tersebut, adalah: 

1. Banyaknya jumlah Guru PAI yang ada di madrasah menyebabkan 

terjadinya persaingan antar Guru PAI sehingga mendapatkan kesempatan 

untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri baik dalam bentuk 

pendidikan dan pelatihan (Diklat), seminar, in house training (IHT), atau 

kegiatan-kegiatan serupa lainnya. Selain itu, minimnya kegiatan 

pengembangan diri yang dilaksanakan oleh  kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) maupun dari instansi dari 

satuan pendidikan sendiri. 

2. Begitu padatnya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Guru PAI, baik 

yang berhubungan dengan pekerjaannya ataupun yang berhubungan 

dengan sosial kemasyarakatan, menyebabkan mereka tidak memiliki 

waktu untuk memahami dan membuat publikasi ilmiah. Selain itu, fasilitas 

penunjang pendidikan yang dapat ditemukan dengan mudah, kurangnya 

dukungan dari pihak madrasah serta faktor usia yang memasuki masa 

pensiun menyebabkan kurangnya motivasi Guru PAI dalam membuat 

143 
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publikasi ilmiah. Sulitnya proses penerbitan artikel/tulisan ilmiah juga 

menjadi salah satu problema Guru PAI dalam membuat publikasi ilmiah. 

3. Keterbatasan kemampuan serta alokasi dana dalam pembuatan karya 

inovatif menyebabkan Guru PAI kurang mengembangkan dalam 

pembuatan karya inovatif  sebagai pendukung dalam proses belajar 

mengajar (PBM) yang selama ini masih terbiasa dengan sistem 

pembelajaran pola lama. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada Guru 

PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya terkait problema dalam kegiatan 

pengembangan profesi, sebagai berikut:  

1. Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya, harus meningkatkan kemampuan 

diri sehingga mampu bersaing  serta memiliki kesempatan dalam 

mengikuti kegiatan pengembangan diri. Selain itu, juga harus pro aktif 

untuk mencari informasi tentang berbagai pelaksanaan kegiatan 

pengembangan diri. 

2. Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya, harus mampu membagi waktunya 

untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaannya sebagai pendidik untuk 

mengembangkan kemampuan diri dalam pembuatan publikasi ilmiah atau 

pun kegiatan yang berhubungan dengan tugasnya di masyarakat. Selain 

itu, Guru PAI harus lebih meningkatkan kemampuan diri tanpa mengenal 

batas usia dengan lebih banyak membuat publikasi ilmiah hasil karya 

sendiri dari pada mempergunakan fasilitas penunjang pendidikan instan 
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yang belum tentu sesuai lingkungan belajar di madrasah. Guru PAI harus 

mau membuka diri dengan lebih pro aktif mencari informasi dalam 

prosuder penerbitan artikel/tulisan ilmiah di jurnal ilmiah, koran, atau 

media lainnya. 

3. Guru PAI MTs Negeri 2 Palangka Raya harus selalu berinovasi dalam 

menciptakan karya inovatif sebagai pendukung pembelajaran serta 

menyediakan biaya ekstra demi terciptanya karya inovatif yang sesuai 

dengan kebutuhan pembelajaran. Hal tersebut, akan mampu merubah 

sistem pembelajaran dengan pola lama menjadi pembelajaran kreatif dan 

inovatif. 

C. Rekomendasi  

Untuk mengatasi problema yang dihadapi Guru PAI MTs Negeri 2 

Palangka Raya dalam pengembangan profesi, peneliti merekomendasikan 

kepada pihak terkait, sebagai berikut: 

1. Bagi Kementerian Agama Kota Palangka Raya, untuk lebih 

memperhatikan kepada Guru PAI yang menghadapi probema dalam 

pengembangan profesi dengan melakukan pembinaan melalui pelaksanaan 

kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat), workshop, seminar, lokakarya, 

atau kegiatan serupa yang berhubungan dengan pengembangan profesi 

guru, sehingga problema Guru PAI dalam pengembangan profesi dapat 

terselesaikan. 

2. Bagi pihak Madrasah, hendaknya selalu memberikan dukungan maksimal 

bagi Guru PAI yang ingin dan mau melakukan pengembangan profesi baik 
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berupa sarana dan prasarana penunjang pendidikan maupun dalam 

penyediaan alokasi dana dalam pengembangan profesi. 

3. Bagi Guru PAI, untuk selalu meningkatkan profesionalismenya sebagai 

pendidik profesinal dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, 

serta mau meluangkan waktu ekstra maupun menyisihkan dana sendiri 

dari tunjangan profesi yang telah diterima tanpa mengandalkan bantuan 

dari satuan pendidikan atau menunggu pihak lain untuk membantu dalam 

pengembangan profesi.  
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