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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu komponen terpenting dalam mewujudkan keberhasilan

pendidikan adalah guru. Guru merupakan suatu profesi atau pekerjaan yang

memerlukan keahlian khusus. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh

sembarangan orang di luar bidang kependidikan, walaupun pada kenyataannya

masih banyak dilakukan orang di luar kependidikan. Seorang guru yang

profesional harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran

sehingga ia mampu menjalankan tugas sebagai pelaku pendidikan.

Guru mempunyai seperangkat tugas yang harus dilaksanakan

berhubungan dengan profesinya sebagai pengajar. Oleh sebab itu, guru dituntut

untuk mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan profesinya

sebagai tenaga profesional. Menurut UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun

2005 Pasal 10 Ayat 1 tentang Kompetensi Guru, menerangkan bahwa

kompetensi seorang guru meliputi:

1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran peserta didik,

2. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap,

beraklak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik,

3. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran

secara luas dan mendalam,

4. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan
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berinteraksi secara efektif dan efesien dengan peserta didik, sesama guru,

orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.1

Membicarakan aspek profesionalisme guru, berarti mengkaji

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi adalah

seperangkat pengetahuan keterampilan dan prilaku yang harus dimiliki oleh

guru dalam melaksanakan tugasnya.2 Guru yang profesional merupakan kunci

pokok kelancaran dan kesuksesan proses belajar mengajar di sekolah, karena

hanya guru yang profesional yang bisa menciptakan situasi aktif siswa dalam

kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus memiliki pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugasnya

sebagai tenaga profesional.

Tugas guru sebagai tenaga profesional dapat ditinjau dari tugas-tugas

yang berhubungan langsung dengan tugas utamanya, yaitu menjadi pengelola

dalam proses pembelajaran.3 Berdasarkan hal tersebut, maka profesionalisme

seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran dapat di lihat dari kemampuan

guru dalam merencanakan program pembelajaran, mengelola

pembelajaran/melaksanakan pembelajaran, mampu menilai kemajuan proses

belajar mengajar dan kemampuan guru menguasai bahan pelajaran dalam

pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dipegangnya/

dibinanya.

Profesionalisme seorang guru akan tercermin dalam pelaksanaan

1 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen, (Jakarta:
Sinar Grafika), h. 7.

2 Ibid., h. 3.
3H. Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, cet 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 23.
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pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan berbagai keahlian, baik dalam

penguasaan materi maupun metode.4 Oleh sebab itu, penelitian ini berkaitan

dengan profesionalisme guru sebagai seorang yang menjalankan tugas, peran

dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pengajar. Penelitian ini penting

dilakukan karena konsekwensi jabatan guru adalah tanggung jawabnya

terhadap apa yang menjadi tugasnya, baik tanggung jawab terhadap anak didik,

masyarakat maupun tanggung jawab di hadapan Allah SWT.

Jabatan guru merupakan jabatan professional yang mengharuskan guru

bekerja secara professional. Bekerja sebagai seorang professional berarti

bekerja dengan keahlian, dan keahlian hanya dapat diperoleh melalui

pendidikan khusus. Artinya, guru harus mengikuti pendidikan keahlian

melalui lembaga kependidikan keguruan. Sebagian besar latar belakang

pendidikan guru-guru yang mengajar di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kota

Pekanbaru sudah memiliki sertifikat (akta mengajar). Demikian pula halnya,

dengan guru-guru yang mengasuh bidang studi pendidikan Islam. Kemudian

untuk menambah pengetahuan dan kemampuan dalam mengajar, guru-guru

Pendidikan Islam Madrasah Aliyah Swasta Se-Kota Pekanbaru aktif dalam

mengikuti seminar dan penataran, diantaranya :

1. Aktif dalam mengikuti MGMP Pendidikan  Islam

2. Aktif dalam mengikuti penataran yang diselenggarakan oleh Dinas

Pendidikan Kota Pekanbaru

4 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan
Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke 1, h. 47.
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3. Selain itu guru Pendidikan Islam juga sering mengikuti seminar-seminar

dan diklat-diklat tentang meningkatkan mutu pendidikan.

Namun dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan studi

pendahuluan yang penulis lakukan di beberapa Madrasyah Aliyah swasta di

Pekanbaru, penulis juga menemukan gejala-gejala yang sebagai berikut :

1) Masih kurangnya guru mengendalikan siswa jika terjadi gangguan dalam

proses pembelajaran di kelas

2) Masih kurangnya guru menjadikan siswa untuk terlibat secara aktif dalam

proses pembelajaran

3) Masih kurangnya guru untuk menciptakan suasana belajar yang menarik

dan menyenangkan.

4) Masih kurangnya guru menggunakan waktu belajar secara efektif dan

efesien.

5) Masih kurangnya guru menggunakan media pembelajaran dalam

menjelaskan pelajaran.

Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Profesionalisme Guru

Pendidikan Islam dalam Mengelola Kelas di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kota

Pekanbaru ”.

B. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul ini, maka penulis

akan menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul ini sebagai

berikut:
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1. Profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu

keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian

seseorang.5 Jadi, Profesionalisme adalah mutu atau kualitas dalam suatu

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu

(keterampilan dan kejuruan).

2. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama memdidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.6

3. Pendidikan Islam adalah komponen bahan pengajaran Pendidikan Islam

yang yang meliputi : Keimanan, Al-qur’an dan Hadist, Akhlak, Fiqih atau

Ibadah,Tarikh dan SKI.7

4. Yang dimaksud dengan mengelola adalah kepemimpinan, ketatalaksanaan,

pembinaan, penguasaan, dan pengurusan8

5. Yang dimaksud dengan kelas yaitu sekelompok siswa yang diajar bersama

atau suatu lokasi ketika kelompok itu menjalani proes pembelajaran pada

tempat dan waktu yang diformat secara formal.9

5 Ibid., h. 46.
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah

RI nomor 74 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen, Babdung: Citra Umbara, 2010, h. 2
7 DEPAG RI, Jakarta: Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum PAI SLTP Tahun 2004, h. 3
8 Subana dan Sunarti, Strategi Belajar dan Mengajar Bahasa Indonesia Berbagai

Pendekatan, Metode Teknik dan Media Pengajaran, Bandung: Pustaka Setia 2004, h. 356
9 Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia ,2002, h.167
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang

tersebut, maka ditemukan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana profesionalisme guru Pendidikan Islam dalam mengelola

kelas di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kota Pekanbaru

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi  profesionalisme guru Pendidikan

Islam dalam mengelola kelas di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kota

Pekanbaru

c. Apakah kendala yang dihadapi guru Pendidikan Islam dalam mengelola

kelas di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kota Pekanbaru

d. Apa usaha yang ditempuh oleh guru Pendidikan Islam dalam

meningkatkan profesionalisme dalam mengelola kelas di Madrasah

Aliyah Swasta Se-Kota Pekanbaru.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang ada dalam kajian

ini, serta terbatasnya kemampuan penulis dari segi waktu, tenaga dan

dana,  maka penulis membatasi masalah tersebut pada  profesionalisme

guru pendidikan Islam dalam mengelola kelas di Madrasah Aliyah Swasta

Se-Kota Pekanbaru. Yang dimaksud  Madrasah Aliyah Swasta Se-Kota

Pekanbaru dalam penelitian ini adalah Madrasah Aliyah Swasta yang

mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam pada jam formal dan

berbasis pondok pesantren .
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pokok

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut,

yaitu:

a. Bagaimana profesionalisme guru Pendidikan Islam dalam mengelola

kelas di Madrasah Aliyah Swasta yang berbasis pesantren Se-Kota

Pekanbaru?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi  profesionalisme guru

Pendidikan Islam dalam mengelola kelas di Madrasah Aliyah Swasta

Se-Kota Pekanbaru?

D.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui profesionalisme guru pendidikan  Islam dalam mengelola kelas

di Madrasah Aliyah Swasta Se-Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

2. Manfaat  Penelitian

Hasil dari penelitan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai

berikut:

a. Penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman terkait

profesionalisme guru dalam mengelola kelas.
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b. Bagi sekolah, sebagai bahan informasi kepada pihak sekolah agar

sekolah dapat member motivasi kepada guru-guru untuk lebih bersikap

profesional lagi terutama dalam mengelola kelas

c. Sebagai informasi untuk mempertahankan bahkan untuk meningkatkan

tingkat profesionalisme guru Pendidikan Islam jika ternyata hasil yang

diperoleh dari penelitian ini menunjukan baik.

d. Sebagai informasi dan bahan koreksi bagi guru Pendidikan Islam

dalam mengelola kelas.


