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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan 

memiliki hawa nafsu dan akal pikiran. Akal pikiran yang dimiliki manusia ini 

sangatlah penting dalam menjalankan kehidupannya. Karena dengan itu 

manusia bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan tempat 

tinggal mereka. Allah SWT menganjurkan kepada manusia untuk selalu 

mengasah akal pikirannya dengan pendidikan atau mencari ilmu sebanyak-

banyaknya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia sejak awal 

penciptaan manusia itu sendiri yaitu Nabi Adam seperti yang tersirat dalam 

firman-Nya yang berbunyi :  

                         

          

“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 

memang benar orang-orang yang benar!"
1
 

Pada era sekarang, pendidikan sangatlah berarti dalam kehidupan 

manusia itu sendiri. Pendidikan adalah salah satu cara transformasi ilmu 
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pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Pendapat ini diperkuat oleh 

Tobroni menyebutkan “Pendidikan adalah usaha sadar atau bersahaja dengan 

bantuan orang lain (pendidik) atau secara mandiri sebagai upaya 

pemberdayaan atas segala potensi yang dimiliki (jasmaniah dan rohaniah) 

agar dapat menciptakan kehidupan yang fungsional dan bernilai bagi diri dan 

lingkungannya”.
 2

  

Sedangkan pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab I tentang 

ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) disebutkan 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”.
3
 

 

Dari pengertian di atas, maka Pendidikan sangatlah penting untuk 

kehidupan manusia karena dari pendidikanlah manusia bisa beradaptasi di 

lingkungan yang ada, membentuk kepribadian seseorang untuk menjadi 

manusia yang bisa memaksimalkan kemampuan yang ada untuk dirinya 

sendiri, masyarakat dan bangsa.  

Suatu lembaga pendidikan pastinya memiliki komponen-komponen 

yang saling berkaitan satu dengan yang lainya. Di antaranya adalah 

sarana/prasarana, guru, peserta didik, kepala sekolah, kurikulum dan lain 
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sebagainya. Komponen-komponen ini harus mampu untuk menciptakan 

sinergisitas karena saling melengkapi dan membutuhkan. 

“Menurut Moctar Buchori “komponen pendidikan tersebut antara 

lain komponen kurikulum, guru, metode, sarana prasarana dan 

evaluasi.” Selanjutnya dari sekian komponen pendidikan tersebut 

guru adalah salah satu diantaranya komponen pendidikan yang 

memiliki peranan yang paling strategis dan terpenting  terutama 

dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan 

peningkatan mutu pendidikan, sebab gurulah sebetulnya “pemain” 

yang paling menentukan di dalam terjadinya proses belajar 

mengajar, dapat juga dikatakan bahwa guru adalah “the real 

curiculum” di tangan guru yang cekatan fasilitas dan sarana 

prasarana yang kurang memadai dapat di atasi, tetapi sebaliknya di 

tangan guru yang kurang cakap, fasilitas dan sarana prasarana yang 

canggih tidak banyak memberi manfaat”.
4
 

 

Guru menjadi tombak dalam dunia pendidikan dan menjadi figur 

utama yang akan di jadikan rujukan keberhasilan seorang siswa, seperti yang 

dikemukakan oleh mujtahid :  

“Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam dunia 

pendidikan. Ruh pendidikan sesungguhnya terletak di tangan guru. 

Bahkan, baik buruknya atau berhasil tidaknya pendidikan hakikatnya 

ada di tangan guru. Sebab, sosok guru memiliki peranan yang 

strategis dalam “mengukir” peserta didik menjadi pandai, cerdas, 

terampil, bermoral dan berpengetahuan luas“.
5
 

 

Profesi diartikan sebagai “bidang  pekerjaan yang dilandasi 

pekerjaan dilandasi pendidikan keahlian (seperti keterampilan, kejuruan, dan 

sebagainya) tertentu”.
6
 Arti profesional sebagai “sesuatu yang memerlukan 

                                                           
4
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kepandaian khusus untuk menjalankannya”.
7
 Dan profesionalisme 

mempunyai makna ; mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan cirri 

suatu profesi atau yang profesional”.
8
 

Guru yang menjadi komponen terpenting dalam pendidikan, 

merupakan sebuah profesi yang harus ditekuni secara profesional, ini 

tujuannya agar seorang guru mampu menjalankan peran dan tugasnya sebagai 

seorang pendidik yang bisa mengantarkan peserta didik mencapai tujuan dari 

pendidikan itu sendiri. Untuk itu seorang guru harus bisa profesionalisme 

dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan pembelajaran kepada peserta 

didiknya.  

Pendidik (guru) adalah orang yang berperan penting dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Pendidik yang profesional akan 

mampu membentuk diri peserta didik dengan baik, sehingga pelaksanaan 

pembelajaran yang efektif harus dikuasai oleh pendidik. Hal yang sangat 

penting yang dilakukan oleh guru adalah memudahkan peserta didik 

menerima ilmu pengetahuan dari guru karena itu, dalam melaksanakan 

pembelajaran seorang guru harus dituntut memiliki kemampuan untuk 

menerapkan berbagai metode yang selanjutnya berdampak pada penggunaan 

medianya sebagai dampaknya peserta didik antusias untuk mengikuti 

pelajaran, karena metode yang digunakan tidak monoton dengan ceramah. 

Dari paparan di atas maka di setiap lembaga pendidikan guru adalah 

pemegang kunci keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang 
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diberikan olehnya. Guru harus mampu untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu 

sendiri, sehingga peserta didik yang menjadi out put sebuah pendidikan bisa 

menjadi manusia yang seutuhnya yaitu manusia yang memiliki potensi diri 

untuk mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Untuk itulah seorang guru harus bisa mengembangkan 

profesionalisme dalam melaksanakan pembelajaran yang dilakukan kepada 

peserta didik guna meningkatkan mutu pembelajaran. Pengembangan 

profesionalisme itu antara lain dalam hal perencanaan pembelajaran, tambil di 

depan kelas atau kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi pembelajaran. Selain 

itu adalah untuk mengembangkan profesionalisme ini guru harus bisa 

mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dengan banyak mengikuti 

pelatihan-pelatihan seperti seminar dan workshop. Dan melakukan penelitian-

penelitian tindakan kelas.  

MTs Surya Buana adalah sekolah alam bilingual yang dikelola oleh 

sebuah yayasan yang bernama yayasan Bahana Cita Persada berlokasi di jalan 

Gajayana IV/631 Malang, menampung kurang lebih 170 siswa. Madrasah 

Tsanawiyah ini merupakan sekolah full day school yang menganjurkan 

seluruh siswanya untuk lebih aktif dan lebih banyak memiliki pengetahuan 

lebih dari sekolah umum yang lainnya yang tidak menerapkan full day school.  
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MTs Surya Buana merupakan salah satu sekolah unggulan di kota 

malang, karena banyak mendapatkan prestasi-prestasi baik akademik maupun 

non akademik. Keberhasilan ini terutama dari segi akademik tentunya tidak 

lepas dari peran seorang guru salah satunya yaitu selalu meningkatkan mutu 

pembelajaran yang ada di MTs Surya Buana. Usaha meningkatkan mutu 

pembelajaran ini dibutuhkan profesionalisme guru ketika dalam proses 

pembelajaran. Guru rumpun mata pelajaran harus sesuai dengan bidang 

kemampuan masing-masing misalnya guru rumpun mata pelajaran 

keislamanan maka harus memegang mata pelajaran keislaman.  

Madrasah Tsanawiyah ini sama halnya dengan madrasah-madrasah 

yang lainnya yang mengajarkan mata pelajaran keislaman yaitu Al-Quran-

Hadist, Sejarah Kebudayaan Islam, Akidah-Akhlaq dan Fiqih. Materi 

keislaman yang diberikan di MTs Surya Buana ini diharapkan mampu untuk 

diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari siswa yang tidak sekedar 

dipelajari dan mendapatkan nilai yang bagus dalam setiap mata pelajaran 

keislaman tetapi juga bagus dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari.  Karena itulah guru rumpun mata pelajaran keislaman di MTs Surya 

Buana ini harus bisa memberikan pembelajaran yang mudah untuk diterima 

oleh peserta didiknya. Dengan adanya mutu pembelajaran yang telah 

dilakukan oleh guru mata pelajaran keislaman ini maka peserta didik mampu 

menyerap materi dengan baik dan akhirnya bisa diaplikasikan dalam 

kehidupan kesehariannya dengan baik pula.  
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Seperti fakta yang peneliti peroleh di MTs Surya Buana Malang. 

usaha meningkatkan mutu pembelajaran mata pelajaran keislaman ini 

dibutuhkan profesionalisme guru sebagai pengampuh ketika dalam proses 

pembelajaran. Profesionalisme ini berbentuk dalam perencanaan 

pembelajaran sebagai awal dari pelaksanaan pembelajaran, kegiatan belajar 

mengajar yang tidak membosan seperti penggunaan metode pembelajaran 

yang kreatif-inovatif,  dan sistem evaluasi sebagai akhir dari  tolak ukur 

keberhasilan pembelajaran.  

Misalnya saja yang telah dilakukan oleh guru mata pelajaran Fiqih 

untuk memudahkan peserta didiknya memahami pelajaran fiqih secara 

langsung, maka guru mata Fiqih ini langsung mempraktikkan dengan metode 

sosiodrama maupun metode demonstrasi dalam materi Fiqih bab jual beli, 

sehingga dengan praktek langsung ini peserta didik mampu untuk menyerap 

materi  dengan baik karena tidak monoton dengan ceramah saja.     

     

B. Penelitian Terdahulu  

Bertolak pada judul penelitian di atas, maka ada beberapa penelitian 

yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang profesionalisme 

guru antara lain :  

1. Arif Sulistiyohadi, hasil penelitian yang disimpulkan adalah kondisinya 

guru agama Islam di MTs Negri Ketanggung rata-rata sudah SI, mengajar 

bidang studi yang sesuai dengan keahliannya. Strategi dan upaya 

pengembangan profesionalisme guru agama Islam melalui pembinaan 
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supervise terhadap guru agama Islam, mengikutkan guru agama Islam 

pada kegiatan-kegaitan ilmiah, memotivasi guru untuk sekolah (belajar), 

dan mengaktifkan guru agama Islam dalam MGMP.
9
 Respon guru agama 

Islam dengan adanya pengembangan  profesionalisme guru ini ada dua 

yaitu respon negatif dan respon positif. Dan terkait faktor-faktor 

penghambat ada dua yaitu faktor penghambat dari madrasah antara lain 

minimnya fasilitas dan sarana prasarana, lemahnya keuangan dan 

supervisi, dan faktor kedua penghambat dari guru agama Islam, antara 

lain: lemahnya kreativitas guru agama Islam, rendahnya moral kerja guru 

agama Islam.
10

  

2.  Zahratul Hasanah, Hasil penelitian dan pembahasan profesionalisme guru 

dalam penerapan model pembelajaran PKn dilakukan dengan adanya 

kegiatan seperti MGMP, diklat, seminar dan adanya sarana prasarana 

yang menunjang. Upaya yang dilakukan oleh guru PKn adalah mengikuti 

perkembangan perubahan kurikulum, workshop yang diadakan dinas 

pendidikan kota Malang, MGMP kota Malang dan sekolah, melaksanakan 

MGMP kecil disekolah setiap minggu, mengikuti program-program 

peningkatan  mutu seperti penataran PTBK dan lain-lain sesuai tugas 

                                                           
9
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yang diberikan sekolah, membaca buku-buku referensi secara 

mendalam.
11

 

3.  Fitriani, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program program 

pengembangan profesionalisme guru pendidikan agama Islam di SMA 

PIRI 1 Yogyakarta terdiri dari lima program diantaranya adalah ; 

penyetaraan dan studi lanjut pendidikan, pelatihan dan penataran, 

mengadakan penelitian dibidang pendidikan, menciptakan karya tulis dan 

mengikuti kegiatan kurikulum. Langkah-langkah sekolah dan Yayasan 

dalam pengembangan profesionalisme guru pendidikan agama Islam di 

SMA PIRI 1 Yogyakarta meliputi; meningkatkan pengetahuan guru dan 

meningkatkan kreatifitas guru. Faktor pendukung pengembangan 

profesionalisme guru pendidikan agama Islam di SMA PIRI 1 Yogyakarta 

meliputi; kesadaran para guru dalam mengikuti program pelatihan dan 

mengikuti studi lanjut, kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran), sedangkan faktor penghambatnya meliputi; terbatasnya dana 

yang tersedia, sarana dan parasarana yang kurang memadai, kemampuan 

dasar guru yang sifatnya heterogen, administrasi pendidikan yang terus 

berganti dan kemampuan dasar guru yang minim tentang penelitian. 

Supaya menjadi guru profesionalisme para guru di SMA PIRI 1 

Yogyakarta khususnya guru pendidikan agama Islam di SMA PIRI 1 

Yogyakarta berusaha untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan 

                                                           
11 Zahratul. Hasanah, “Profesionalisme Guru Dalam Penerapan Model Pembelajaran 

PKn” (Tesis Magister Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang  2007) 
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profesionalisme guru pendidikan agama Islam yang diselenggarakan pihak 

sekolah maupun dari luar sekolah.
12

 

Dari isi penelitian di atas maka, penelitian saya ini, mengarah pada 

profesionalisme guru terhadap pembelajaran, dengan demikian yang 

menjadi pembeda antara penelitian yang sudah dilakukan dengan 

penelitian ini adalah penekanan terhadap pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru. Sehingga dari sini dapat mengetahui profesionalisme guru 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran.   

 

C. Rumusan Masalah  

Dengan adanya latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

menjadi penelitian adalah : 

a. Bagaimana profesionalisme guru rumpun mata pelajaran keislaman dalam 

meningkatkan mutu  pembelajarannya (perencanaan pembelajaran, 

Kegiatan belajar mengajar antara lain keterampilan dasar mengajar dan 

penerapan metode dan media pembelajaran. Terakhir evaluasi 

pembelajaran)? 

b. Apa saja upaya yang dilakukan guru rumpun mata pelajaran keislaman 

dalam mengembangkan profesionalisme untuk meningkatkan mutu 

pembelajarannya (mengikuti pelatihan dan melakukan penelitian tindakan 

kelas)?  
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 Fitriani, “Pengembangan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di SMA PIRI I 

Yogyakarta” (Sarjana Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009) 
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c. Bagaimana usaha kepala sekolah untuk mengembangkan profesionalisme 

guru rumpun mata pelajaran keislaman untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran mata pelajaran keislaman? 

 

D.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil dalam penelitian ini maka 

tujuan dalam penelitian ini antara lain :  

1. Untuk mendeskripsikan profesionalisme guru rumpun mata pelajaran 

keislaman dalam meningkatkan mutu pembelajaran mata pelajaran 

keislaman. Dalam hal perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar 

mengajar dan evaluasi pembelajaran. 

2. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya guru rumpun mata pelajaran 

keislaman dalam mengembangkan profesionalisme dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran. Misalnya mengikuti seminar, pelatihan, workshop dan 

melakukan penelitian tindakan kelas  

3. Untuk mendeskripsikan usaha kepala sekolah MTs Surya Buana 

pengembangan profesionalisme guru rumpun mata pelajaran keislamaan 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. Bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan keilmuwan yang diperoleh 

dari hasil kuliah selama delapan semester  sehingga bisa dikembangkan 

dalam masa yang akan datang. 

2. Bagi MTs Surya Buana, Sebagai bahan informasi dan masukan dalam 

peningkatkan kualitas pendidikan di MTs Surya Buana.    

3. Bagi peneliti selanjutnya untuk bahan referensi yang berminat dalam 

kajian profesionalisme guru.  

 

F.   Definisi Operasional  

Agar tidak terjadi kesalahan dan perluasan dalam memahami kata atau 

kalimat dalam fokus penelitian, maka perlu adanya batasan masalah dalam 

bentuk definisi operasional sebagai berikut :  

1. Profesionalisme  

Profesionalisme adalah penampilan seseorang sebagai profesional atau 

penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi
13

.  

2. Guru rumpun mata pelajaran keislaman 

Guru  adalah seseorang yang diberikan dan mampu untuk menyampaikan 

pelajaran keislaman. Dalam penelitian ini mata pelajaran keislaman sama 

halnya dengan pendidikan agama Islam yang ada di sekolah-sekolah, 

karena objek penelitian di Madrasah Tsanawiyah maka tidak ada mata 

pelajaran Pendidikan agama Islam tetapi mata pelajaran keislaman yang 

meliputi beberapa mata pelajaran yaitu seperti Aqidah-Akhlak, Al-Quran-
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 Ibid. 
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Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam dan Fiqih jadi guru rumpun mata 

pelajaran keislaman adalah seseorang yang diberikan kemampuan untuk 

menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam.  

3. Mutu Pembelajaran 

Mutu adalah derajat (tingkat) keunggulan sesuatu produk (hasil kerja / 

upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tampak maupun yang 

tidak tampak. Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan 

demikian yang dimaksud Mutu Pembelajaran dalam skripsi ini adalah 

keunggulan proses pembelajaran dari hasil pembelajaran yag dilakukan 

guru kepada peserta didik.  

4. MTs Surya Buana 

MTs Surya Buana adalah sekolah alam bilingual yang dikelolah oleh 

sebuah yayasan yang bernama yayasan Bahana Cita Persada berlokasi di 

jalan Gajayana ini berada di kota malang. Madrasah tsanawiyah ini 

merupakan sekolah full day school 

 

G. Sistematika Penulisan  

Pembahasan pada skripsi ini di bagi menjadi lima bab antara lain sebagai 

berikut : 

Bab I, merupakan pendahuluan dari pembuatan skripsi yang memaparkan 

latar belakang berisi tentang mengapa peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ini. Kemudian Rumusan masalah, berisi tentang masalah apa yang 
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akan ditemukan oleh peneliti. Tujuan penelitian, yakni memuat tentang apa 

saja tujuan dari penelitian ini. Defenisi operasional yang berisi tentang 

batasan istilah dalam judul skripsi. Sedangkan sistematika penulisan, berisi 

tentang bagaimana sistematika penulisan laporan hasil penelitian. 

Bab II, memaparkan tentang kajian pustaka yaitu meliputi pengertian 

Profesionalisme, karakteristik profesionalisme, pengertian guru, peran dan 

tugas guru dalam pembelajaran, keterkaitan antara profesionalisme dengan 

tugas guru, landasan dalam profesionalisme guru, pengertian pembelajaran, 

strategi pembelajaran, proses pembelajaran antara lain; perencanaan 

pembelajaran, kegiatan dasar mengajar dan evaluasi pembelajaran.  

Bab III,  memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian yang 

digunakan, lokasi yang menjadi objek penelitian, sumber data yaitu 

bagaimana peneliti memperoleh data, pengumpulan data yaitu bagaimana 

peneliti mengumpulkan data dan yang terakhir analisis data. 

Bab IV, menguraikan hasil atau laporan penelitian. Dibagi menjadi dua 

pembahasan yaitu pembahasan tentang latar belakang objek penelitian dan 

pembahasan tentang penyajian dan analisis data yang berpedoman pada 

rumusan masalah yang telah ditetapkan.  

Bab V, menjelaskan tentang kesimpulan merupakan bagian akhir dari laporan 

penelitian dan saran yang disampaikan peneliti, kepada objek penelitian serta 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan.  

 


