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MOTTO 
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Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah."(QS. Al Ahzab : 21)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Dep Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1982) 
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ABTRAKSI 

 

Mukhlison Afandi, dengan sekripsi yang berjudul Upaya Kepala Sekolah Dalam 
Meningkatkan Kompetensi Personal Guru Pendidikan Agama Islam Di MTs Al 
Furqon Sanden Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2007/2008. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis 
tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam usahanya 
meningkatkan kompetensi personal guru pendidikan agama Islam dan berbagai 
kendala-kendala yang dihadapi serta  faktor pendukung yang terjadi dalam 
peningkatan kompetensi personal guru pendidikan agama Islam di MTs Al Furqon 
Sanden Bantul Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dipergunakan 
untuk menyempurnakan upaya yang ditempuh oleh kepala sekolah dalam 
peningkatan kompetensi  personal guru pendidikan agama Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar MTs al 
Furqon Sanden Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan 
pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan. 

Sedangkan hasil penelitian  menunjukkan secara khusus kompetensi personal 
(kepribadian). Penelitian ini terfokus pada upaya yang dilakukan kepala sekolah 
dalam meningkatkan kompetensi personal guru pendidikan agama Islam  di MTs Al 
Furqon Sanden Bantul. Adapun kompetensi personal guru PAI, yaitu : kepribdian 
yang mantab, stabil, dan dewasa, Disiplin, aif dan berwibawa, Menjadi teladan peserta 
didik, Berakhlaq mulia. Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam peningkatkan 
kompetensi personal tersebut diantaranya adalah mengikutsertakan kegiatan-kegiatan 
Pesantren, menerapkan kedisiplinan, membuat kode etik dan cara berpakaian yang rapi 
dan sopan, mengikutsertakan pembekalan. Namun dari upaya-upaya yang dilakukan 
kepala sekolah tersebut ada faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat baik 
faktor intern maupun faktor ekstern. 

Dengan meningkatkan kompetensi personal guru pendidikan agama Islam, 
diharapkan akan lebih bersemangat dan memahami tugas serta kewajiban sebagai 
pembimbing bagi peserta didik dan bagi guru-guru mata pelajaran lain pada 
umumnya. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN  

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

manusia.1 Peningkatan kualitas pendidikan menjadi tanggung jawab bagi para 

guru untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan pendidikan. Sebagai dasar 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan tentunya memerlukan sebuah landasan 

kerja yang akan membawa pendidikan menjadi terarah. Peningkatan 

pendidikan dan pembinaan kepribadian menjadi dasar pendidikan yang akan 

menentukan arah dan tujuan pendidikan menuju tingkat kedewasaan. Tujuan 

pendidikan sangatlah penting karena akan menentukan arah atau menjadi 

acuan bagi komponen pendidikan untuk mencetak peserta didiknya menjadi 

anak yang mandiri dan berkualitas dan manusia yang beriman dan taqwa 

kepada Allah SWT dalam kehidupan masyarakat.2 

Semua komponen dalam pendidikan mempunyai pengaruh untuk 

peningkatan mutu pendidikan. Salah satu komponen pendidikan yang sangat 

berperan dalam pendidikan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan 

komponen yang utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah 

mempunyai tangung jawab yang utama karena kepala sekolah bertanggung 

jawab atas penylenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, 

                                                 
1 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2000), hal. 22. 
2 Jalaluddin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 

hal. 118-119 
. 
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pembinaan tenaga kependidikan, dan pendayagunaan serta pemeliharaan 

sarana dan prasarana.  3 

Dari beberapa tugas kepala sekolah diatas salah satunya adalah pembinaan 

guru. Guru juga merupakan komponen yang utama dalam peningkatan mutu 

pendidikan. Guru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar karena beliau 

langsung berinteraksi dengan peserta didik. 

Guru merupakan salah satu pekerjaan yang mulia dan tinggi. Islam sangat 

menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan 

bertugas sebagai pendidik. Islam mengangkat derajat mereka dan memuliakan 

mereka melebihi dari orang-orang Islam lainya. Allah berfirman  dalam QS. 

Al Mujadalah(58) ayat 11:4 

$κ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% öΝä3s9 (#θ ßs ¡¡x�s? †Îû Ä§Î=≈yfyϑø9 $# (#θßs|¡øù$$ sù Ëx|¡ø�tƒ ª!$# 

öΝä3s9 ( #sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% (#ρâ“ à±Σ$# (#ρâ“ à±Σ$$sù Æìsùö�tƒ ª!$# tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ tÏ%©!$#uρ (#θ è?ρé& zΟù= Ïèø9 $# 

;M≈y_ u‘yŠ 4 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? ×��Î7yz ∩⊇⊇∪   
 
Artinya:  "Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". 

 
Guru dalam proses belajar mengajar selain mempunyai kompetensi juga 

mempunyai kepribadian. Apalagi bagi guru agama Islam, beban yang akan 

                                                 
3 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesionl, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

hal. 25. 
4 Dep Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,  hlm. 910. 
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ditanggungnya tidaklah ringan karena disamping dituntut untuk memiliki 

kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam.5  

Setiap orang yang akan melaksanakan tugas sebagai guru dituntut punya 

kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Guru adalah seorang yang 

seharusnya dicintai dan disegani oleh muridnya. Penampilannya dalam 

mengajar harus meyakinkan dan tindak tanduknya akan ditiru dan diikuti oleh 

muridnya. Guru merupakan tokoh yang akan ditiru dan diteladani. 

Sebagai wujud pembinaan tenaga kependidikan dari kepala sekolah adalah 

peningkatan kompetensi guru. Tuntutan tugas kepala sekolah untuk 

melaksanakan peningkatan pendidikan secara terarah, berencana, dan 

berkesinambungan salah satunya adalah dengan meningkatkan peranan dan 

tanggung jawab seorang guru. Konsekuensi adanya tuntutan terhadap 

kompetensi guru salah satunya adalah peningkatan kompetensi personal. 

Kompetensi personal (kepribadian) merupakan faktor penting bagi guru 

yang akan menentukan bagaimana menjadi pembimbing dan pembina yang 

baik bagi anak didiknya. Guru seyogyanya mempunyai kepribadian yang 

harmonis atau keseimbangan antara aspek jasmani, aspek jiwa, dan aspek 

rohaniah yang lebih dalam aspek budi, yang berhubungan dengan keyakinan 

dan falsafah hidupnya.  

Dalam kepribadian guru memancarkan nilai-nilai utama yang tercermin 

dan tampak lewat tingkah laku lahir berupa ucapan, cara berpakaian, cara 

makan, cara berjalan, cara berpikir, sikap terhadap sesuatu, seseorang dan 

                                                 
5 Zakiayah Darajat, dkk., Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 

1996), hal. 98. 
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segala hal, bahkan keimanan dan falsafah hidupnya berupa ibadahnya kepada 

Tuhan (hubungan vertikal) dan hubungan sesama manusia termasuk anak 

didiknya (hubungan horisontal) dengan memperhatikan, menjunjung tinggi 

dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah seperti ikhlas, tawadlu’, sabar, 

pemaaf, bermuka manis, hormat dan sebagainya serta menghindari sifat-sifat 

tercela seperti ujub, riya’, sombong dan lain-lain.6 

Yang paling penting sebagai pribadi seorang pengajar maupun pendidik 

dalam kompetensi personal ini adalah bagaimana guru mempunyai 

kepribadian (personality). Kedaan guru yang masih kurang memenuhi 

kompetensi personal sebagai guru di MTs Al Furqon maka dari pihak kepala 

sekolah membuat aturan-aturan maupun berbagai upaya untuk peningkatan 

kompetensi personal khususnya. Kompetensi personal (kepribadian) guru PAI 

MTs Al Furqon Sanden Bantul antara lain masih banyaknya guru GTT di MTs 

Al Furqon Sanden Bantul sehingga guru tidak hanya fokus di lingkungan 

sekolah tersebut. Banyak guru-guru yang jauh tempat tinggalnya dengan 

lokasi MTs Al Furqon Sanden  Bantul. Perbedaan kemampuan dasar guru, ini 

dapat terjadi karena perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan 

pengalaman kerja. 

Berawal dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul skripsi “ Upaya Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Personal Guru Pendidikan Agama 

Islam di MTs Al Furqon Sanden Bantul Tahun Ajaran 2007/2008”. 

                                                 
6 Mustaqim, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 94-95.  
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B. Rumusan Masalah 

Melihat betapa penting peningkatan kompetensi personal guru PAI, maka 

peneliti membatasi pokok permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

personal guru PAI di MTs Al Furqon Sanden Bantul? 

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

peningkatan kompetensi personal guru PAI di MTs Al Furqon Sanden 

Bantul? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi personal guru PAI di MTs Al Furqon 

Sanden Bantul. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya 

peningkatan kompetensi personal guru PAI di MTs Al Furqon Sanden 

Bantul. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan berguna bagi : 

a. Guru PAI di MTs Al Furqon Sanden Bantul khususnya dan bagi guru-

guru mata pelajaran lainya pada umumnya, bahwa manusia mempunyai 

kelemahan-kelemahan yang dapat diperbaiki oleh dirinya sendiri dan 

manusia mempunyai kelebihan dan kemampuan sehingga perlu 

ditingkatkan. 
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b. Bagi siswa MTs Al Furqon Sanden Bantul supaya meningkat belajarnya.  

c. Bagi penulis sebagai bekal pengetahuan dan pengalaman untuk 

mengalami tugas dan pekerjaan yang akan datang khususnya dalam hal 

mengajar.    

D. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun yang mendorong penulis mengangkat judul skripsi ini karena: 

1. Tanggung jawab kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

salah satunya adalah meningkatan kompetensi personal guru. 

2. Guru merupakan sosok suri tauladan yang patut ditiru dan diteladani oleh 

peserta didiknya untuk itu guru harus mempunyai kompetensi personal 

yang memadai 

3. Pentingnya kompetensi personal guru yang mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan mampu mengelola 

kelasnya sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal 

 

E. Telaah Pustaka 

Dalam penelitian sekripsi ini, penulis mencoba mengkaitkan beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga akan didapatkan 

keterkaitan dalam membuka judul karya ilmiah diatas. Adapun karya ilmiah 

yang penulis maksud adalah: 

Rofatul Ma’nani Sabqiyyah, 2005, Pengembangan Kompetensi Guru 

Agama Islam Di MIN Tirto Salam Magelang, sekripsi ini membahas tentang 

kompetensi yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam di MIN Tirto 
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Salam Magelang. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi kompetensi 

personal, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Upaya kepala 

Madrasah dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh guru PAI 

di MIN Tirto Salam Magelang, serta beberapa faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di 

MIN Tirto Salam Magelang 

Nurrahmanuddin, 2003, Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam 

dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesionalitas Guru Agama Islam 

SD di Kecamatan Moyudan Sleman. Skripsi ini membahas tentang 

kmpetensi yang dimiliki oleh guru SD di Kecamatan Moyudan Sleman, 

upaya pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru agama Islam SD Moyudan Sleman, serta hasil yang dicapai 

dan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan 

kompetensi profesional guru PAI. 

Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas secara khusus kompetensi 

personal (kepribadian). Penelitian ini terfokus pada upaya-upaya peningkatan 

kompetensi personal. Penelitian ini terjadi pada upaya yang dilakukan kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi personal guru PAI  di MTs Al 

Furqon Sanden Bantul. 
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F. Landasan Teori 

1. Upaya Kepala Sekolah 

Upaya dapat diartikan juga sebagai usaha; ikhtiar untuk mencapai suatu 

apa yang hendak dicapai untuk diinginkan.7 Jadi dalam kaitannya dengan 

judul skripsi Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi 

Personal Guru Pendidikan Agama Islam di MTs Al Furqon Sanden Bantu 

Tahun Ajaran 2007/2008l, adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh kepala 

sekolah MTs Al Furqon Sanden Bantul dalam meningkatkan kompetensi 

personal guru, khususnya guru pendidikan agama Islam di MTs Al Furqon 

Sanden Bantul 

a. Peran Kepala Sekolah 

Di sini peran kepemimpinan kepala sekolah sangat besar karena kepala 

sekolah merupakan pengambil kebijakan yang tertinggi dalam suatu 

sekolah. Dalam kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru di sini 

kepala sekolah berperan sebagai administrator dan juga sebagai supervisor. 

Tugas kepala sekolah sebagai administrator diantaranya adalah 

melaksanakan pengelolaan kepegawaian secara baik. Pengelolaan 

kepegawaian yang dalam ilmu administrasi biasa disebut manajemen 

merupakan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yang sangat penting 

karena manajemen merupakan inti keseluruhan kegiatan administrasi. 

Pengelolaan kepegawaian yang menjadi tugas dan tanggung jawab kepala 

sekolah meliputi penerimaan, penempatan, dan pemberian tugas guru dan 

                                                 
7 Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arloka, 

1994), hal.770. 
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pegawai sekolah; usaha dan peningkatan kesejahteraan guru-guru dan 

pegawai sekolah, baik yang bersifat materiil, jasmani dan rohani; dan 

peningkatan mutu profesional serta pengembangan karier mereka. 

Salah satu fungsi kepala sekolah sebagai supervisor adalah 

membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah dalam 

menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Di samping 

itu kepala sekolah berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-

guru dan pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan diskusi-diskusi 

kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau mengirim mereka 

untuk mengikuti penataran-penataran, seminar, sesuai dengan bidangnya 

masing-masing.8 

b. Fungsi Kepala Sekolah 

Dalam suatu organisasi khususnya organisasi sekolah sangat 

membutuhkan suatu pemimpin yang akan membawanya kearah kemajuan. 

Dalam organisasi sekolah kepemimpinan dipegang sepenuhnya oleh 

kepala sekolah. Adapun fungsi kepala sekolah adalah bagian dari tugas 

utama yang harus dilaksanakan. Menurut James A.F. Stoner fungsi atau 

serangkaian tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah 

adalah sebagai berikut9: 

1) Task related atau problem solving fungtion, dalam fungsi ini pemimpin 
memberikan saran dan pemecahan masalah serta memberikan saran 

                                                 
8  M Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remadja 

Karya, 1987), hal. 125-132. 
9 Wahjosumijo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 

hal. 40-42. 
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dan pemecahan masalah serta memberikan sumbangan informasi dan 
pendapat. 

2) Group maintenance fungtion atau social fungtion meliputi pemimpin 
membantu kelompok beroperasi lebiih lancer, pemimpin memberikan 
persetujuan atau melengkapi anggota kelompok yang lain. 

 
Definisi lainnya memberikan indikasi bahwa: 
1) Seorang pemimpin befungsi menggerakkan orang yang mampu 

menciptakan perubahan secara efektif didalam penampilan kelompok. 
2) Seorang pemimpin berfungsi menggerakkan orang lain sehingga secara 

sadar orang lain tersebut mau melakuakan apa yang dikehendaki oleh 
seorang pemimpin. 

 

c. Kompetensi kepala sekolah menurut PP No. 19 Tahun 2005  

Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK 
meliputi: 

 
1) Berstatus sebagai guru SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK; 

 
2) Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
 

3) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 
di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan 
 

4) Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang 
pendidikan.10 

 
Dari uraian diatas kedudukan seorang pemimpin dalam suatu organisasi 

sangatlah penting, sehingga peranan kepemimpinan dapat dilaksanakan 

secara efektif. 

2. Guru PAI dalam Proses Belajar Mengajar 

Sebagai dasar yang paling utama untuk menjadi seorang guru ada faktor 

khusus yaitu rouping atau "panggilan hati nurani". Faktor ini yang 

menyebabkan seorang guru akan merasa senang, dan siap mental karena 

                                                 
10 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, pasal 38 
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merasa hati nuraninya terpanggil untuk menjadi seorang pendidik, maka ia 

harus mencintai anak didik dan mempunyai rasa tanggung jawab secara 

penuh dan sadar mengenai tugasnya.11  

Profesi guru itu tidak lepas dari tanggung jawab, selain itu guru harus 

memiliki kepedulian kepada lingkungan, siswa, terhadap sekolah dan segala 

sesuatunya. Juga, seorang guru harus ikhlas dalam menjalankan profesinya. 

Menurut E. Mulyasa kriteria jabatan guru  mencakup fisik, kepribadian, 

keilmuan dan ketrampilan kompetensi guru adalah :12 

a. Kemampuan dasar (kepribadian); beriman dan bertakwa, berwawasan 

pancasila, mandiri, penuh tanggung jawab, berwibawa, disiplin, 

berdedikasi, bersosialisasi dengan masyarakat, mencintai peserta didik 

dan peduli dengan pendidikanya. 

b. Kemampuan umum (kemampuan mengajar); menguasai ilmu pendidikan 

dan keguruan, menguasai kurikulum, menguasai metode umum, 

mengusai pengelolaan kelas, mampu melaksanakan monitoring dan 

evaluasi peserta didik.  

c. Kemampuan khusus; ketrampilan bertanya, memberi penguatan, 

mengadakan fariasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, 

membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar 

kelompok kecil dan perorangan. 

                                                 
11  Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2001), hal. 139. 
12 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 190-192. 
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Salah satu kewajiban guru adalah meningkatkan kualitas hasil kerjanya. 

Dalam hal ini peningkatan bukan hanya berupa usaha pengelolaan dalam 

kelas tetapi juga menyangkut guru tersebut. Guru harus merancang, 

menyajikan dan mengetahui hasil belajar siswa. Maka guru yang sangat 

berhubungan erat dengan pelaksanaan pembelajaran perlu meningkatkan 

kemampuan sebagai pelaksana kurikulum. Oleh karena itu guru dituntut 

untuk memiliki kemampuan (kompetensi) tertentu.13   

a. Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam 

Bagi guru PAI kompetensi personal (kepribadian) menjadi kunci 

utama keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Ia bertugas 

menanamkan nilai-nilai Islam sehingga peserta didik berkomitmen untuk 

melaksanakan nilai-nilai Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk itu guru harus terlebih dahulu berperilaku Islami serta menjadi 

teladan bagi peserta didiknya.  

Profesi sebagai seorang guru dalam pendidikan Islam mempunyai 

prasyarat yang harus dipenuhi. Menurut Al Ghazali antara lain adalah: 

1) Mempunyai sifat kasih sayang, yang akan melahirkan keakraban, 

percaya diri, dan ketentraman dalam belajar. 

2) Dalam melakukan tugasnya harus berdasar karena Allah SWT 

                                                 
13 Soekartiwi, dkk, Meningkatkan Rancangan Intruksional (Instructional Design) Untuk 

memperbaiki Kualitas Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 22-24 
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3) Guru harus mampu memberikan nasehat baik kepada anak didik tanpa 

dibatasi ruang dan waktu. 

4) Pendidik harus mampu mengarakan anak didik kepada hal yang 

positif. 

5) Dapat mengenali tingkat nalar dan intelektualitas anak didik untuk 

menentukan kadar ilmu yang diberikan. 

6) Dapat menumbuhkan kegairahan siswa terhadap ilmu yang 

dipelajarinya, sehingga siswa tidak terjebak dalam satu disiplin ilmu 

saja. 

7) Mampu mengelompokkan anak usia dini dan memberikan materi yang 

sesuai dengan perkembangan kejiwaannya. 

8) Pendidik harus mampu memberikan tauladan kepada anak didiknya.14 

Meskipun kompetensi personal sangat sulit diukur, namun untuk 

menentukan ataupun menilai kompetensi personal seorang guru PAI dapat  

dilihat dari seluruh performannya, dan bagi guru PAI khususnya telah ada 

standar kepribadian yakni Rasulullah saw. Dan Allah mengajarkan kepada  

kita untuk meneladani pribadi beliau. sebagaimana tercantum dalam Al-

Qur'an Surat al-Ahzab(33) ayat 21:  

ô‰s) ©9 tβ% x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™u‘ «!$# îο uθ ó™é& ×πuΖ |¡ym yϑÏj9 tβ%x. (#θ ã_ ö�tƒ ©!$# tΠ öθu‹ø9$#uρ t�ÅzFψ$# t�x.sŒ uρ 

©!$# #Z��ÏVx. ∩⊄⊇∪   

 

                                                 
14 Asrorun Ni’am Sholeh, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Elsas, 2006), hal. 72-75 
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Artinya:  “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” 15 

Seorang guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik karena 

disamping mengajarkan ilmu guru juga membimbing dengan membina 

anak didiknya. Tingkah laku dan perbuatannya harus dapat dijadikan 

sebagai teladan. 

Untuk menciptakan guru yang berkepribadian ideal, sebagaimana 

dalam diri Rasulullah Muhammad SAW, perlu upaya peningkatan 

kompetensi personal (kepribadian) guru PAI. 

b. Kompetansi Guru 

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.16 Dalam konteks ini perlu 

dipahami dua definisi penting mengenai sebuah kompetensi guru, yaitu:  

1) Kompetensi guru adalah himpunan pengetahuan, kemampuan, dan 

keyakinan yang dimiliki seorang guru dan ditampilkan untuk situasi 

mengajar   

                                                 
15 Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 670. 
16 Undang-undang RI, No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 

2006), hal. 4. 
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2) Kompetensi mengajar adalah tingkah laku pengajar yang dapat 

diamati. 

Kompetensi adalah kelayakan untuk menjalankan tugas, kemampuan 

sebagai satu faktor penting bagi guru, oleh karena itu kualitas dan 

produktifitas kerja mampu memperlihatkan perbuatan profesional yang 

bermutu. Kemampuan atau kompetensi yang memungkinkan mereka 

menjalankan tugas profesional dengan cara yang paling diingini, tidak 

sekedar menjalankan kegiatan pendidikan bersifat rutinitas. 

Guru melaksanakan tugas tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi  

untuk kepentingan negara yaitu mendidik anak bangsa. Guru 

melaksanakan tugas mendidik dan mengajar karena kesadarannya 

mengemban jabatan profesional guru atas dasar kemampuan dan 

kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi guru antara lain;  

1) Kemampuan untuk memandang dan mendekati masalah-masalah 

pendidikan dari perspektif masyarakat global;  

2) Kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain secara kooperatif 

dan tanggung jawab sesuai dengan peranan dan tugas dalam 

masyarakat;  

3) Kapasitas kemampuan berfikir secara kritis dan sistematis, dan  
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4) Keinginan untuk selalu meningkatkan intelektual sesuai dengan 

tuntutan jaman yang selalu berubah dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.17 

c. Macam-macam Kompetansi 

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.18 Guru dalam 

komponen pendidikan adalah merupakan orang dewasa yang bertanggung 

jawab memberikan pertolongan pada anak didik dalam perkembangan 

jasmani dan rohaninya. Kompetensi yang sesuai dengan UU Guru dan 

Dosen antara lain adalah:  

1) Kompetensi pedagogik 

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik.19 Untuk menjadi seorang 

motivator, seorang guru juga tidak terlepas dari perannya sebagai 

pengelola kelas, memikirkan dan merancang kegiatan di dalam kelas 

supaya menarik perhatian dan merangsang anak didiknya untuk belajar. 

Untuk itu guru dapat melihat diri dan anak didiknya sebagai tim dalam 

belajar juga sebagai teman sekerja dalam belajar. 

 

                                                 
17 Syaiful Sugala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung : Alfabeta, 2000), 

hal. 209 
18 Undang-undang RI, hal. 9. 
19 Ibid., hal. 56. 
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2) Kompetensi kepribadian 

Kompetensi adalah kemampuan yang merupakan pengetahuan, 

ketrampilan, nilai dan sikap yang terefleksikan dalam kebiasaan berfikir  

dan bertindak.20 

Jadi kompetensi kepribadian (personal) guru didefinisikan sebagai 

kemampuan seorang guru yang berkaitan langsung dengan pribadi 

masing-masing guru terhadap individu yang unik yang berbeda dengan 

guru lainnya, menyangkut sifat serta sikap, baik terhadap diri sendiri, 

orang lain yaitu peserta didik yang terlihat dari cara memperlakukan, 

menyampaikan materi, juga terhadap orang lain, terutama di lingkungan 

sekolah. Hal ini tercermin dari ucapan serta tindakan dalam berinteraksi. 

Setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi personal yang 

memadai. Karena dengan memiliki kompetensi personal tersebut akan 

menjadi landasan bagi peningkatan kompetensi-kompetensi yang lainnya. 

Dengan seluruh kemampuan personal yang dimiliki oleh sorang guru 

dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran sebagai ajang 

pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi  peserta didik. 

Peningkatan kepribadian guru adalah kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif dan bijaksana, menjadi teladan bagi peserta didiknya, dan 

berakhlak mulia.21 

                                                 
20 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik Implementasi dan 

inovasi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 37. 
21 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), hal. 118. 
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Sedangkan menurut Undang-undang Guru dan Dosen pada Bab IV, 

pasal 10 ayat (1) yang dimaksud kompetensi personal (kepribadian) 

adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan 

berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.22 

Adapun ciri-ciri bagian yang dibahas yang berkaitan dengan 

kompetensi kepribadian adalah: 

a) Kepribadian yang mantab, stabil, dan dewasa 

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, guru 

mempunyai kepribadian seperti dibawah ini: 

(1). Berkepribadian yang mantap 

(2). Tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan 

profesonalitas guru 

(3). Stabilitas dan kematangan emosi 

(4). Kemampuan memecahkan masalah 

b) Disiplin, arif dan berwibawa 

Dalam kopetensi ini kepribadian guru sebagai berikut: 

(1).   Dapat memberikan contoh disiplin 

(2). Dapat menciptakan situasi yang menyenangkan dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

(3). Dapat mengendalikan perilaku peserta didik dilingkungan 

sekolah kearah yang positif 

(4).  Mampu menggunakan alat pendidikan secara tepat waktu dan 

tepat sasaran 

                                                 
22 Undang-undang RI, hal.56. 
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c) Menjadi teladan bagi peserta didik 

Dalam hal ini guru akan mendapatkan sorotan peserta didik serta 

orang-orang dilingkungan sekitarnya. Yang perlu diperhatikan oleh 

seorang guru adalah: 

(1). Cara berpakaian 

(2). Gaya bicara  

(3). Hubungan antar manusia 

(4). Kebiasaan bekerja 

(5). Menunjukkan sikap yang baik dan tegas 

(6). Keputusan yang rasional 

(7). Sikap yang selalu menunjukkan semangat hidup 

(8). Dapat dipercaya dalam aspek kehidupan 

d) Berakhlaq mulia 

Seorang guru harus berakhlaq mulia karena akan menjadi 

penasehat bagi peserta didik, dan bagi lingkungan disekitarnya. Hal-

hal yang perlu dikembangkan adalah: 

(1). Dapat memberikan konseling atau penasehat yang baik 

(2). Memiliki rasa percaya diri yang istiqomah 

(3). Berusaha yang sungguh-sungguh, kerja keras, tanpa mengenal 

lelah, dengan niat ibadah 23 

3) Kompetensi sosial  

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru 

untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan 

                                                 
23 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, hal. 121-130. 
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peserta didik, sesama guru, orang tua / wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar.24  

4) Kompetensi profesional 

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.25  

3. Peningkatan Kompetensi Personal Guru Pedidikan Agama Islam 

Dalam peningkatan kompetensi personal (kepribadian) perlu 

diadakannya pre-service dan in-service dalam rangka mempersiapkan dan 

menyediakan calon-calon guru maupun yang sudah menjadi guru untuk  

kompeten di bidangnya.26 

a. Pre service 

Sebuah profesi dalam arti yang umum adalah bidang pekerjaan dan 

pengabdian tertentu, karena hakekat dan sifatnya membutuhkan 

persyaratan dasar ketrampilan teknis dan kepribadian.27 

Dalam hal ini, untuk meningkatkan kompetensi personal 

(kepribadian) guru melalui seleksi calon guru. Artinya sebelum diterima 

menjadi guru, maka ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. 

b. In-service 

Dalam peningkatan kompetensi personal melalui in service diadakan 

untuk menemui kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hal ini 
                                                 

24 Ibid., hal. 57. 
25 Ibid., hal. 56  
26 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2006), hal. 43. 
27 Syaiful Sugala, hal. 220 
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dilaksanakan karena dianggap dapat memenuhi kemampuan personal 

guru sesuai dengan yang diharapkan, yakni dengan acuan ciri-ciri 

kompetensi kepribadian diatas.  

Persiapan untuk menjadi guru yang kompeten tersebut di atas merupakan 

tugas bagi kepala sekolah dalam lingkungan sekolah. Sedangkan wujud 

peran pemerintah dalam upaya peningkatan kompetensi adalah 

ditetapkannya standar kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi guru. Adapun 

upaya pemerintah dalam meningkatkan standar kompetensi dan sertifikasi 

guru antara lain dengan disahkannya Undang-undang Guru dan Dosen yang 

ditindak lanjuti dengan pengembangan Rancangan Peraturan Pemerintah 

(RPP) tentang guru dan dosen. Semuanya itu wujud dari peran pemerintah 

untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru.28 

Adapun strategi-strategi pemerintah dalam peningkatan profesionalisme 

dan kompetensi guru adalah sebagai berikut.29 

a. Penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, 
kompetensi, dan pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikasi guru. 

b. Pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional sesuai 
dengan prinsip profesionalitas. 

c. Penyelenggaraan  kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, 
pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan kebutuhan, baik 
jumlah, kualifikasi akademik, kompetensi, maupun sertifikasi yang 
dilakukan secara merata, obyektif, transparan, dan akuntabel untuk 
menjamin kelangsungan pendidikan.  

d. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan 
pegembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas dan 
pengabdian profesional. 

e. Peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap 
guru dalam melaksanakan tugas profesional. 

                                                 
28 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, hlm. 6 
29 Ibid., hlm. 6-7. 
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f. Pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada satuan pendidikan 
yang dislenggarakan masyarakat dengan guru yang bertugas pada satuan 
pendidikan yang dislenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 

g. Penguatan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah 
daerah dalam merealisasikan pencapaian angaran pendidikan untuk 
memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai pendidik profesional. 

h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban 
guru.  

 
 

Sedangkan peningkatan kompetensi dalam penelitian ini mengenai 

peningkatan kompetensi personal guru yang dilakukan oleh kepala sekolah 

di MTs Al Furqon Sanden Bantul. Adapun upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi personal guru diantaranya mengenai kepribadian 

yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, menjadi teladan bagi peserta 

didiknya, dan berakhlak mulia. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan merupakan penelitian 

kualitatif, yaitu prosedur penelitianyan menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.30 

 Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif analitik31 yaitu 

menguraikan secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan 

pembahasan, dalam arti penelitian ini mencoba mendeskripsikan tentang 

upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi personal yang 
                                                 

30 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2001), hal. 3. 

31 Nana Sujana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru, 
1989), hal. 197. 
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dimiliki oleh guru agama Islam di MTs Al Furqon Sanden Bantul dan 

upaya-upaya pengembangan oleh pihak-pihak terkait. 

2. Metode Penentuan Subyek 

Subyek dalam penelitian adalah sebagai sumber utama data penelitian 

yaitu memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti.32 Subyek 

dalam penelitian ini meliputi subyek utama dan subyek pendukung. Yang 

menjadi subyek utama adalah kepala sekolah MTs Al Furqon Sanden Bantul 

karena beliau adalah pelaku dalam permasalahan ini dan guru PAI MTs Al 

Furqon Sanden Bantul yang berjumlah sepuluh (10) orang antara lain 

adalah: 

Tabel 1 Daftar Guru Pendidikan Agama Islam 

No Nama Bidang studi 

1 Abdur Rozak Tahfidzul Quran 

2 Muklas Kusaeri Qiroatul Kutub 

3 Suyatmi, S.Pd.I SKI 

4 Lizamah Ulfa N, S.Pd.I Fiqih 

5 Titiek Fathonah, S.Ag B. Arab 

6 M. Irfan Chalimy Qur’an Hadits 

7 Munaji Nahwu-Sharaf 

8 Prajoko Aprilianto B. Arab 

9 Muh Isnaini, S.Ag Tilawah 

10 Istiqomah, S.Ag. Aqidah Akhlak 

 

Serta guru-guru bidang studi lainnya, karyawan, dan siswa guna 

mengetahui atau mendapatkan informasi tambahan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara 

                                                 
32 Saifudin Azwar, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 34. 
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Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung infomasi atau keterangan-keterangan.33 

Metode inilah yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi 

tentang upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi personal di 

MTs Al Furqon Sanden Bantul. Wawancara ini dilakukan secara 

mendalam yaitu pertemuan secara berulang-ulang dengan informan yang 

diarahkan pada pemahaman pandangan informan yang diungkapkan 

dengan kata-kata informan sendiri.  

b. Metode Observasi 

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi tidak hanya 

terbatas pada pengamatan dengan mata kepala saja, melainkan semua jenis 

pengamatan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.34 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

gambaran umum meliputi letak geografis, keadaan lingkungan 

pembelajaran dan sarana prasarana yang ada disekolah. 

Dalam metode observasi ini, penulis juga menggunakan pengamatan 

partisipan, yakni teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi 

sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian selama 

pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara sistematis tanpa 

menampakkan diri sebagai peneliti.35 

                                                 
33 Cholid Nubuko dan Abu Ahmadi,  Metodologi Penelitian. (Jakarta: Bumi 

Aksara,1999), hal. 83. 
34 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, (Jakarta: Andi Ofset, 1994), hal. 137. 
35 Nasution., Metodologi Resaearch, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 107. 
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Untuk pengamatan partisipan ini dilakukan dalam rangka mengamati 

secara langsung kegiatan guru  PAI dalam menerapkan kompetensi 

Personal yang dimiliki dalam proses pembelajaran siswa MTs Al Furqon 

Sanden Bantul dalam kelas. 

c. Metode Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.36  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai struktur 

organisasi, kadaan guru, karyawan dan siswa, terutama hasil 

pengembangan kompetensi personal guru agama Islam yang dilakukan 

oleh pihak-pihak terkait dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan, 

sehingga dapat diperoleh data yang valid dan jelas. 

4. Metode Analisis dan Triangulasi Data 

Analisis data ialah langkah untuk memberi interpetasi dan arti bagi data 

yang telah dikumpulkan (data mentah) sehingga dapat digunakan untuk 

menjawab permasalahan-pemasalahan yang diajukan dalam penelitian.37  

Untuk memeriksa keabsahan dan validitas data, maka dilakukan 

triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding data itu.38   

                                                 
36 Ibid., hal. 110 
37 Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 

141. 
38 Lexi J. Moleong, hal. 330 
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Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan menggunakan sumber 

ganda dan metode ganda.  

Tri angulasi dengan sumber ganda, dapat dilakukan dengan cara: 
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
b. Membandingkan apa yang dikatakan di hadapan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat orang  seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan rendah 
atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang 
berlaku.39  
  

Adapun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua cara yaitu 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 

Sedangkan triangulasi dengan metode ganda, terdapat dua strategi yaitu: 
a. Pengecekan beberapa derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data. 
b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama.40 
  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan strategi yang kedua yaitu 

pengecekan derajat-derajat kepercayaan dari beberapa sumber data (kepala 

sekolah, guru PAI, bagian kesiswaan dan pengajaran, karyawan, dan siswa) 

yaitu dengan metode wawancara, karena hal tersebut dirasa cukup sederhana 

dan tidak memakan waktu yang lama. 

 

 

 

                                                 
39 Ibid., hal. 331. 
40 Ibid. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penulisan sekripsi ini disusun sedemikian rupa, 

sehingga nantinya akan menjadi beberapa bagian yang mempunyai kaitan dan 

saling melengkapi. Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka 

penulis membagi pembahasannya dalam empat bab: 

Bagian muka atau depan adalah bagian yang terorganisir formal yang 

terdiri dari: halaman judul, halaman nota dinas pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi 

dan daftar table. 

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan skripsi. 

 Bab kedua: Gambaran umum MTs Al Furqon Sanden Bantul yang 

meliputi: letak   geografis, sejarah berdirinya, struktur organisasi, keadaan 

guru, karyawan dan siswa, kurikulum, sarana dan prasarana. 

Bab ketiga: merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, yang 

berisi tentang peningkatan kompetensi personal guru pendidikan agama Islam 

meliputi dua sub bab yaitu analisis tentang upaya peningkatan kompetensi 

personal guru PAI di MTs Al Furqon Sanden Bantul, dan faktor pendukung 

dan faktor penghambat dalam upaya meningkatkan kompetensi personal guru 

PAI Di MTs Al Furqon Sanden Bantul 

BAB IV: Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan dapat diambil kesimpulan: 

1. Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Personal Guru 

Pendidikan Agama Islam  di MTs Al Furqon Sanden Bantul 

a. Kepribadian yang mantap, stabil dan dewasa 

Upaya yang dilakukan : 

1) Mengikutsertakan dalam kegiatan ekstra dimadrasah, kegiatan 

tersebut antara lain adalah:  pengajian Minggu pagi, Minggu 

Kliwonan, pengajian Mujahadah malam Sabtu Legi, pengajian 

Akhirussanah,  

2) Mengikutsertakan dalam kegiatan  organisasi islam, dan kegiatan 

sosial di masyarakat. 

b. Disiplin, Arif dan Berwibawa 

Upaya yang diklakukan adalah: 

1) Menerapkan disiplin waktu, disiplin beribadah, disiplin mengajar, 

dan 
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2) Menerapkan berbagai kegiatan antara lain upacara bendera, rapat 

rutin, dan pembekalan 

c. Menjadi teladan bagi peserta bagi peserta didik  

Upaya yang dilakukan adalah: 

1) Cara berpakaian yang rapi dan sopan dan menerapkan seragam. 

2) Membuat kode etik guru 

d. Berakhlaq mulia 

Dengan adanya pembekalan  guru dibina untuk dapat membina dan 

mengarahkan peserta didik agar berakhlakul karimah, serta dapat 

memotivasi agar disiplin dan rajin belajar. 

Dengan berbagai upaya tersebut menunjukkan nilai yang positif terhadap 

guru, selain guru memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama 

Islam, dengan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai amal 

ibadah, juga dapat memberikan contoh pada anak didiknya. 

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

Hal-hal yang berkaitan dengan faktor pendukung dan faktor 

penghambat tidak menjadi kendala untuk meningkatkan kompetansi 

personal guru PAI, adapun faktor pendukung dan penghambat tersebut 

adalah: 

1. Faktor Pendukung 

a. Koordinasi yang baik antara kepala sekolah, guru dan siswa. 
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b. Sistem kepemimpinan yang demokratis. 

c. Adanya kegiatan supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah 

d. Banyak guru yang telah mengikuti kegiatan penyetaraan 

pendidikan 

e. Partisipasi siswa yang aktif dalam kegiatan sekolah 

f. Adanya konsistensi petugas (guru) yang hadir sesuai jadwal 

kegiatan. 

2. Faktor penghambat 

a. Faktor dari dalam pribadi guru antara lain adalah: 

1) Para guru kadang merasa kesal dengan tingkah laku siswa 

dikelas 

2) Perbedaan kemampuan dasar guru, ini dapat terjadi karena 

perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan pengalaman 

kerja, perbedaan umur. 

b. Faktor dari luar pribadi guru antara lain: 

1) Masih banyaknya guru GTT di MTs Al Furqon Sanden Bantul 

sehingga guru tidak hanya fokus di lingkungan sekolah tersebut 

2) Banyak guru-guru yang jauh tempat tinggalnya dengan lokasi 

MTs Al Furqon Sanden  Bantul. 

3) Sarana dan prasarana pendidikan di MTs Al Furqon Sanden  

Bantul yang masih sangat terbatas. 

4) Minimnya bantuan biaya operasional pendidikan dari 

pemerintah. 
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B. Saran 

1. Guru PAI baik yang telah menjadi guru maupun calon guru hendaknya 

memperhatikan kompetensi yang dimilikinya, khususnya kompetensi 

personal (kepribadian) karena disinilah kualitas seorang guru PAI dapat 

diukur. 

2. Kemauan serta tekad yang kuat untuk terus meningkatkan kompetensi 

personal (kepribadian) guru harus terus dinyatakan agar dapat menjadi 

teladan yang mendekati kepribadian Rasulullah SAW. 

3. Hendaknya kerjasama antar guru lebih ditingkatkan lagi, baik kerjasama 

antar guru dalam sekolah maupun kerjasama antar sekolah. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan 

kesempatan, dan atas izin-Nya skripsi ini telah selesai peneliti susun. Peneliti telah 

berusaha semaksimal mungkin dengan mencurahkan pikiran dan tenaga untuk 

menyajikan penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

khususnya bagi pendidik. Demikian pula semoga dengan skripsi ini bisa menjadi 

sumbang saran bagi MTs Al Furqon Sanden Bantul demi suksesnya pelaksanaan 

proses belajar mengajar. 

Namun penulis sangat menyadari adanya banyak kelemahan maupun 

kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi skripsi ini. Akhirnya dengan 

segala hormat dan kerendahan hati peneliti mengharap masukan, kritik maupun 

saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini. 
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Sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih bagi pendidik, khususnya guru 

PAI. 

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan memohon petunjuk 

kebenaran serta ampunan dari segala kesalahan dan kekeliruan. 

 

Yogyakarta, 24 April 2008 

   Penulis, 

 

Mukhlison Afandi 
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