
STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU 

GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  PADA JENJANG SMP  

SE-KABUPATEN GAYO LUES 

 

Yuswandi, S.Pd.I,. M.Ag 

(wandilpmpaceh@gmail.com) 

 

ABSTRAK 

Guru pendidkan Agama Islam (PAI) dituntut untuk memiliki mutu yang mampu 

memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama 

masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak 

didik, akan tetapi kenyataannya mutu guru PAI masih rendah dan memerlukan 

peningkatan mutu guru, salah satunya yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah 

Dinas Pendidikan Kabupaten. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana mutu 

pendidikan guru PAI dan bagaimana Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu 

guru PAI di Gayo Lues. Tujuan penelitian  adalah untuk mengetahui Dinas 

Pendidikan dalam meningkatkan mutu guru PAI di Gayo Lues. Dalam penulisan 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode  field 

research dan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mutu pendidikan guru PAI di Kabupaten Gayo Lues 

dapat dikategorikan dalam keadaan baik dan mulai meningkat dari tahun 

sebelumnya, hal ini terlihat dari kualifikasi akademik guru yang rata-rata S1, 

kompetensi yang di implemetentasikan sesuai yang diharapkan oleh undang-undang. 

Mengenai sertifikat pendidik belum semua guru PAI ada, begitu juga dengan prestasi 

guru yang belum berkembang atau belum memiliki prestasi yang signifikan, akan 

tetapi eksistensi guru baik di sekolah maupun di dalam masyarakat itu tergolong 

sangat tinggi, dimana setiap ada kegiatan guru PAI menjadi yang terdepan dalam 

menggerakkan hal tersebut. Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues dalam 

meningkatkan mutu guru PAI di Gayo Lues dengan meningkatkan kinerja guru, 

melaksanakan program peningkatan, meningkatkan peran guru PAI, melakukan 

pembinaan, meningkatkan kedisiplinan, pemberikan motivasi, pemberian pelatihan, 

pemberian supervisi, dan melakukan evaluasi. 

Kata Kunci:  Strategi Dinas Pendidikan, Mutu Guru, Guru PAI. 

 

Islamic Religious Education (PAI) teachers were expected to fulfil the certain level 

of education quality as required by all parties, including the society who entrusted 

their children to be educated in school system. However, in reality the quality of PAI 

teachers was lower than the national standards of education. This  which required for 

a quality improvement, which is on of responsibility of the District Education Office 

to support. This research was conducted in qualitative methods with data collection 

through interviews, observation and documentation. It aimed to investigate the 

quality of PAI teachers in Gayo Lues and how the District Education support the 

program. The results showed that the educational quality of PAI teachers in Gayo 



Lues District could be categorized as in fair level of quality and began to increase 

from the previous year, as the most of academic qualifications of teachers are 

bachelor degree (S1) which is according to the national standard. The research found 

that very limited PAI teachers are certified as professional teachers and showed 

insignificant achievement.On the other hand the role and responsibility of PAI 

teachers in schools and in society is classified as very high as they showed active 

support to various activities in school  and community. The strategy of the Gayo 

Lues District Education Office in improving the quality of PAI teachers in Gayo 

Lues is by improving teacher performance, implementing improvement programs, 

increasing the role of PAI teachers, conducting coaching, increasing discipline, 

providing motivation, providing training, providing supervision, and conducting 

evaluations. 

District Education's strategy, Quality of Islamic Religoius teacher. 

 

A. Pendahuluan 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Harapan ini menuntun manusia untuk 

memiliki kualitas dalam memecahkan permasalahan kebutuhan hidup secara mandiri 

yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu 

untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil 

dan sejahtera. 

Untuk peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerintah terus berupaya 

meningkatkan mutu guru secara berkesinambungan dan bertahap. Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan 

diantara upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program 

pendidikan profesi. Hal ini terlihat pada pasal 8 yang menyatakan bahwa guru wajib 



memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.1 

Peningkatan mutu pendidikan diperlukan dalam pengelolaan suatu organisasi 

agar berjalan pada satu arah, namun terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi 

dengan serius. Tantangan-tantangan yang dimaksudkan adalah pertama, tantangan 

peningkatan nilai tambah (added value), yaitu bagaimana meningkatkan nilai tambah 

yang ada disuatu lembaga pendidikan sebagai konsekuensi yang harus dikembangkan 

dalam meningkatkan mutu pendidikan dan produktivitas nasional untuk merespon 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, tantangan untuk melakukan 

penelitian dan pengkajian secara komprehensif terhadap terjadinya transformasi 

budaya dan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang yang harus direspon secara 

positif dalam mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Penelitian dan pengkajian harus terus dilakukan secara komprehensif 

dalam mengatasi berbagai keinginan dan problem yang dialami oleh lembaga 

pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga mampu bersaing dan 

memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.2 

Figur seorang guru dalam dunia pendidikan selalu menjadi topik pembicaraan 

karena guru merupakan salah satu faktor pendidikan yang sangat penting, oleh 

karena itu guru mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Guru sangat 

berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan 

hidupnya secara optimal. Guru pendidikan agama islam di sekolahlah yang berkaitan 

langsung dalam pencapaian tujuan pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam 

disekolah. Oleh karena itu guru pendidikan agama Islam dituntut untuk mampu 

menjalankan tugasnya sebagai guru PAI yaitu bukan hanya bertanggung jawab 

menyampaikan materi pelajaran kepada murid, tetapi juga membentuk kepribadian 

seorang peserta didik, yang pada akhirnya peserta didik memiliki kepribadian yang 

utama.3 

 
 
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

 
2 Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah; Strategi Peningkatan Mutu dan Daya 

Saing Lembaga Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 15-16. 

 



Dari pembahasan di atas maka unsur terpenting tercapainya mutu pendidikan 

yang baik adalah terletak pada guru, karena seorang guru memegang utuh setiap 

proses pembelajaran didalam kelas. Hal tersebut memberikan tantangan kepada guru 

agar fokus terhadap pencapaian mutu pendidikan yang akan berdampak pada para 

siswa dan seluruh stakeholders. Namun pada kenyataannya, saat ini banyak guru 

yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya seperti mengejar sertifikasi tanpa 

melihat tujuan utamanya dalam mengajar. Sehingga terdapat banyak guru yang 

proses pembelajarannya tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hal tersebut 

berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang optimal sehingga memiliki mutu 

pembelajaran yang rendah. 

Salah satu daerah di Provinsi Aceh yang masih menghadapi masalah mutu 

pendidikan guru PAI adalah Kabupaten Gayo Lues. Menurut observasi awal peneliti 

di Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, bahwa guru PAI di Gayo Lues masih 

banyak yang belum bersertifikasi dan mempunyai peringkat paling rendah di antara 

Kabupaten yang lain, hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya karena 

Kabupaten Gayo Lues termasuk Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). 

Secara umum masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 

3T antara lain adalah permasalahan pendidik seperti kurangnya tenaga pendidik, 

kualifikasi yang berada di bawah standar mutu, kurang kompeten, serta 

ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diangkut. 

Asumsi tersebut menjadi kegelisahan akademik peneliti untuk melihat lebih 

detail tentang bagaimana mutu guru PAI di Kabupaten Gayo Lues, sehingga judul 

yang diangkat adalah “Strategi Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Guru 

Pendidikan Agama Islam pada jenjang SMP Se-Kabupaten Gayo Lues”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah mutu pendidikan guru PAI di Kabupaten Gayo Lues? 

2. Bagaimanakah strategi Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu guru 

PAI di Gayo Lues? 

 
3 Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), 24. 



 

C. Landasan Teori 

1. Pengertian Strategi 

Strategi secara umum mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah di tentukan, secara historis, kata 

strategi dipakai untuk istilah dunia militerstrategi sendiri berasal dari bahasa yunani 

“Stratogos”, yang berarti jendral/komando militer. maksudnya adalah strategi berarti 

seni para jendral, yaitu cara menempatkan pasukan atau menyusun kekuatan tentara 

di medan perang agar musuh dapat dikalahkan.4 

Strategi menurut pendapat Glueck dan Jauch adalah rencana yang disatukan, 

luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan. Dengan 

tantangan lingkungan dirancang untuk memastikan tujuan utama dapat dicapai 

melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi juga bisa dikatakan tindakan 

yang bersifat terus menerus, mengalami peningkatan dan dilakukan melalui sudut 

pandang tentang apa yang diinginkan serta yang diharapkan oleh konsumen dimasa 

depan.5 

Menurut David Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang 

yang hendak di capai. Strategi menurut E.Mulyasa adalah usaha sistematis dan 

terkoordinasi secara terus-menerus memperbaiki kualiytas pelayanan, sehingga 

fokusnya diarahkan ke pelanggan dalam hal ini peserta didik, orang tua peserta didik, 

pemakaian lulusan, guru, karyawan, pemerintahan, dan masyarakat.6 Sedangkan 

Strategi Menurut Nanang Fatah dalam sistem penjamin mutu pendidikan merupakan 

cara atau pendektan yang dilakukan dalam melakukan penjamin mutu dalam menilai 

kualitas proses dan kualitas hasil. 

2. Konsep Mutu Guru 

Pada format pengelolaan pendidikan yang sentralistik, sekolah menjadi unit 

birokrasi dan tenaga pendidik (guru) sering diposisikan sebagai karyawan birokrasi 

 
 
4 Fandy Tjipto, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: ANDI, 2008), 3. 

 
5 Sedarmayanti, Manajemen Strategi, (Bandung :  Refika Aditama, 2014), 2. 
6 E Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 

216. 



pemerintah. Sebaliknya pada format pengelolaan pendidikan yang desentralisasikan, 

sekolah dikonsepkan sebagai unit akademik dan tenaga pendidik (guru) merupakan 

tenaga profesional. Supaya mempunyai lulusan peserta didik yang diharapkan maka 

sekolah harus meningkatkan mutu guru. 

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, 

keluaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama, 

kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, 

guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan 

material berupa alat peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah. 

Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa alat lunak, seperti 

peraturan struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. Keempat, mutu 

masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan dan 

cita-cita.7 

Tenaga pendidik (guru) berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 

10 (1) bahwa tenaga pendidik mempunyai empat kompetensi, yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi social 

yang diperoleh melalui pendidikan profesi.8 

Empat kompetensi di atas hanya bisa dihasilkan melalui penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, tenaga pendidik (guru) mempunyai peran, 

fungsi, dan kedudukan yang sangat strategis. Hal ini berorientasi bahwa dalam 

penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi, tenaga pendidik (guru) 

mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karenanya tenaga pendidik (guru) 

juga sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar memiliki posisi 

yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama tenaga 

pendidik (guru) adalah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. 

Dengan demikian mutu tenaga pendidik (guru) mempunyai peranan dan kunci 

dalam keseluruhan proses pendidikan. Dalam hal ini kekuatan dan mutu pendidikan 

suatu negara dapat dinilai dengan mempergunakan faktor mutu tenaga pendidik 

(guru) sebagai salah satu induk utama. Itulah sebabnya antara lain mengapa mutu 

 
7 Sudarwan Danim, Agenda Pembaharuan Sistem Pendididan, Cet. 1,  (Yogjakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), 53. 
8 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Guru dan Dosen, Cet. 3, 

(Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 5. 



tenaga pendidik (guru) merupakan faktor yang mutlak didalam pembelajaran. Makin 

sungguh-sungguh sebuah pemerintahan untuk membangun negerinya, makin menjadi 

penting kedudukan mutu tenaga pendidik (guru). 

3. Standar Mutu Guru 

Dalam PP No 19 Tahun 2005 pasal 2 (1) bahwa: “Standar Nasional 

pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian 

pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”.9 

Standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam SNP pasal 28 (1) bahwa: 

“Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa: 

“kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat 

pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan 

dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku”. Adapun pada ayat (3) menjelaskan bahwa: “kompetensi 

sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta 

pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial”.10 

Standar yang dimaksud adalah suatu kriteria yang telah dikembangkan dan 

ditetapkan berdasarkan atas sumber, prosedur, dan manajemen yang efektif. 

Sedangkan kriteria adalah sesuatu yang menggambarkan ukuran dan keadaan yang 

dikehendaki. 

Secara konseptual, standar juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menjamin 

bahwa program-program pendidikan suatu profesi dapat memberikan kualifikasi 

kemampuan yang harus dipenuhi oleh calon sebelum masuk kedalam profesi yang 

bersangkutan. 

 
9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, 5 
10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, 17. 



Profesionalisme dan kompetensi merupakan dua hal yang menentukan 

parameter seseorang yang berkualitas atau tidak bermutu. Keduanya merupakan 

kedua hal yang tidak terpisah satu sama lainnya. 

4. Strategi Pengembangan Mutu Guru PAI 

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru sebagai tenaga kependidikan, maka profesi guru harus memiliki 

dan menguasai perencanaan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan yang 

direncanakan dan melakukan penilaian terhadap hasil dari proses belajar mengajar. 

Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka 

guru mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam mengantarkan peserta 

didiknya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru 

mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan 

tanggungjawabnya. 

Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pengajaran. 

Keterampilan merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar ini sesuatu 

yang erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar yang 

mendidik. 

Guru sebagai pendidik mengandung arti yang sangat luas, tidak sebatas 

memberikan bahan-bahan pengajaran tetapi menjangkau etika dan estetika perilaku 

dalam menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat. Sebagai pengajar, guru 

hendaknya memiliki perencanaan (planing) pengajaran yang cukup matang. 

Perencanaan pengajaran tersebut erat kaitannya dengan berbagai unsur seperti tujuan 

pengajaran, bahan pengajaran, kegiatan belajar, metode mengajar, dan evaluasi. 

Unsur-unsur tersebut merupakan bagian integral dari keseluruhan tanggung jawab 

guru dalam proses pembelajaran. 

Secara umum terdapat beberapa langkah strategi yang dapat 

diimplementasikan dalam lingkungan kependidikan dengan tujuan bahwa 

peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan akan behasil melalui strategi- 

strategi berikut ini: 

1. Pembinaan Disiplin 



Seorang guru harus menenamkan dalam irinya sikap kedisisplinan diri 

karena seorang guru diguguh dan ditiru, hal tersebut akan berdampak pada; a) 

membantu tenaga kependidikan dalam mengembangkan pola perilaku; b) 

membantu tenaga kependidikan dalam meningkatkan standar perilakunya; c) 

menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat.11 

2. Pemberian Motivasi 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang turrut menentukan 

penembangan mutu guru. Apabila para tenaga guru memiliki motivasi yang 

positif maka akan memperlihatkan minat, mempunyai perhatian, dan ikut 

derta dalam setiap tugas dan kegiatan. 

3. Pendidikan dan Pelatihan Diklat 

Diklat pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk kegiatan dari 

program pengembangan sumber daya mansia yang sangat strategis. Sebab 

dalam program pendidikan dan pelatihan selalu berkatan dengan masalah 

nilai, norma dan perilaku individu dan kelompok. Program pendidikan 

pelatihan selalu direncanakan untuk tujuan-tujuan sperti: Pengembangan 

pribadi, pengembangan profesional, pemecahan masalah, motivasi, 

meningkatkan mobilitas dan keamanan anggota organisasi. 

Tujuan utama pendidikan dan pelatihan adalah untuk memperoleh kecakapan 

khusus yang diperlukan oleh guru dalam rangka pelaksanaan tugastugas 

keguruan. 

 

 

 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena beberapa 

pertimbangan, pertama lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; 

kedua, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan 

responden; ketiga, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

2. Sumber Data 

Dilihat dari mana data tersebut diperoleh, maka secara umum diketahui 

bahwa dalam penelitian dikenal dua sumber data primer dan data sekunder. Kedua 

jenis sumber data tersebut selalu dipakai oleh para peneliti dalam mendapatkan solusi 

atas jawaban terhadap masalah-masalah yang diteliti. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 
11 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Yang Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 

149-150. 



1. Metode Interview/ wawancara 

Menurut Lexy J Moleong wawancara adalah percakapan antara 

pewawancara yaitu yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai 

atau orang yang menjawab pertanyaan. Wawancara merupakan suatu teknik 

untuk mendekati sumber informasi dengan cara tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.12 

2. Metode Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa “Dokumentasi asal katanya adalah 

dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaannya peneliti harus meneliti benda-benda tertulis, dokumen-

dokumen peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”. 13 

4. Teknik Analisa Data 

Menurut Milles dan Huberman Tahapan analisis data digambarkan sebagai 

berikut:14 

 

1. Pengumpulan Data 

Dalam hal ini Peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa 

hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan secara obyektif. 

2. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi 

data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang terjadi 

dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung terus 

menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun.15 

3. Penyajian Data 

 
12 Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 

2007),. 186. 
13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu…, 131. 
14 Agus Raharjo Sustiyo Wandi, Tri Nurharsono, “Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler 

Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang” 2, no. 8 (2013):  527. 
15 Ibid., 528 



Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian 

data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.16 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk 

mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. 

Sedangkan Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori.17 

 

E. Hasil Penelitian 

1. Mutu Pendidikan Guru PAI di Kabupaten Gayo Lues 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai mutu 

pendidikan guru PAI di Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut: 

 

 

a. Kualifikasi akademik 

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 

1 ayat 9 menggunakan istilah kualifikasi akademik, yang didefinisikan 

sebagai ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru 

atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di 

tempat penugasan. Adapun menurut Masnur Muslich, kualifikasi 

akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai guru baik 

pendidikan gelar seperti S1, S2 atau S3 maupun nongelar seperti D4 atau 

Post Graduate diploma.18  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah 

peneliti lakukan ditemukan bahwa kualifikasi akademik guru pendidikan 

 
16 Ibid., 528. 
17 IIbid., 528. 
18 Muslich, Mansur, Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual. Panduan Bagi 

Guru. Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 13. 



agama Islam (PAI) yang mengajar di tingkat SMP semuanya sudah 

berijazah strata satu (S1), bahkan ada guru PAI yang sedang menempuh 

pendidikan strata dua (S2) dan ini langsung mendapat dukungan dari 

kepala Dinas Pendidikan supaya guru lebih profesional di sekolah. 

b. Kompetensi 

Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam 

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, 

orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi 

profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas 

dan mendalam. Hal ini sejalan dengan hasil temuan peneliti bahwa 

kompetensi guru PAI di Kabupaten Gayo Lues sudah tercapai dengan baik 

sesuai dengan indikator yang diharapkan, baik itu kompetensi pegagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 

c. Prestasi 

Prestasi adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan pada murid 

setelah melakukan proses belajar mengajar. Prestasi adalah sebagai hasil 

usaha atau bukti bahwa usaha yang dicapai peserta didik dalam belajar di 

sekolah atau setelah peserta didik tersebut mengikuti kegiatan belajar 

mengajar yang diberikan oleh guru di sekolah secara aktif. Sedangkan 

menurut Suryantoro yang dimaksud dengan prestasi adalah menunjukkan 

hasil pekerjaan atau buah cipta atau upaya dan usaha mencapai hasil dari 

tujuan yang diinginkan. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugs-tugas yang dibebankan kepadanya, 



yang didasarkan kepada kecakapan, pengalaman, kesunguhan, dan 

waktu.19 Hal ini bertolak belakang dari temuan penelitian bahwa  guru PAI 

tingkat SMP di Kabupaten Gayo Lues dalam tahun terakhir ini belum 

menunjukkan guru yang berprestasi baik tingkat Kabupaten maupun 

tingkat Provinsi. 

d. Sertifikat pendidik 

Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik untuk 

guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan 

kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional.20 Jadi Sertifikasi juga 

berarti proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah 

memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan peningkatan 

kesejahteraan yang layak. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 

guru PAI di Kabupaten Gayo Lues yang mengajar jenjang SMP sebagian 

sudah ada sertifikat pendidik, dan sebagian belum, dan yang belum itu 

rata-rata guru yang baru lewat PNS yaitu rata-rata guru PAI lulus tahun 

2015 ke atas. 

e. Eksistensi 

Guru adalah sosok yang rela mencurahkan sebagian besar waktunya 

untuk mengajar dan mendidik siswa, sementara penghargaan dari sisi 

material, misalnya, sangat jauh dari harapan.21 Di dalam masyarakat, dari 

yang terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peranan 

penting hampir tanpa terkecuali, guru merupakan satu di antara 

pembentukan-pembentukan utama calon warga masyarakat.1 Ada beragam 

julukan yang diberikan kepada sosok seorang guru. Salah satu yang paling 

 
19 Netty Sormin, Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja Guru Melalui Peran Pembinaan Kepala 

Sekolah di SDN 3 Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, diakses melalui 

https://media.neliti.com/media/publications/296748-upaya-meningkatkan-prestasi-kerja-guru-m-

42e531ab.pdf, tanggal 28 Mei 2022 
20 Martinis Yasmin, Sertifikasi Profesi Keguruan Di Indonesia, (Jakarta: Gaung Persada 

Press Jakarta, 2006), 2. 
21 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2011), 1. 

https://media.neliti.com/media/publications/296748-upaya-meningkatkan-prestasi-kerja-guru-m-42e531ab.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/296748-upaya-meningkatkan-prestasi-kerja-guru-m-42e531ab.pdf


terkenal adalah “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. Julukan ini 

mengindikasikan betapa besarnya peran dan jasa yang dilakukan guru 

sehingga guru disebut sebagai pahlawan. Berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan bahwa eksistensi guru PAI Kabupaten Gayo Lues sangat 

berperan dalam kegiatan-kegiatan, baik itu di sekolah maupun di dalam 

masyarakat, sehingga guru PAI menjadi guru seorang guru teladan di 

sekolah maupun di dalam masyarakat. 

f. Hambatan 

Menurut E. Mulyasa faktor-faktor yang sering menjadi kendala bagi 

seorang guru dalam pembelajaran guru sering masuk kelas tanpa ada 

perencanaan karena dianggap bahwa mengajar merupakan pekerjaan rutin 

yang setiap hari dikerjakan dengan karakteristik setiap peserta didik setiap 

tahun sama, kurikulum dan bahan ajar yang sama pula. Oleh karena itu 

para guru tersebut mengajar sesuai dengan apa yang di ingat tanpa 

memerhatikan tingkat kompetensi perserta didik ketika memulai mengajar 

karena tidak memiliki ukuran evaluasi harian sebelumnya, dan 

pembelajarannya tidak memerhatikan karakteristik peserta didik.22 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa yang menjadi hambatan 

guru PAI dalam peningkatan mutu di sekolah karena faktor dirinya yang 

terbawa sifat kurang belajar, dan jaringan internet yang menghambat guru 

dalam mencari referensi terbaru untuk menyesuaikan dengan keadaan 

masa sekarang ini. 

 

2. Strategi Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Guru PAI di 

Gayo Lues 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Dinas Pendidikan 

dalam Meningkatkan Mutu Guru PAI di Gayo Lues sebagai berikut: 

a. Meningkatkan Kinerja guru 

Kinerja guru adalah hasil kerja nyata secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

 
22 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosda Karya, 2007), 103. 



dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya yang meliputi 

menyusun program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

pelaksanaan evaluasi, dan analisis evaluasi.23 Berdasarkan penelitian 

ditemukan bahwa untuk sekarang ini kinerja guru PAI Kabupaten Gayo 

Lues semakin meningkat dari hari ke hari dan para guru semakin 

berusaha beradaptasi dengan proses belajar mengajar masa kini. 

b. Melaksanakan Program Peningkatan 

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesunggunya dapat 

berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau 

dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses 

tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya 

bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu 

program. Hal ini sesuai dengan hasil temuan bahwa program-program 

yang dilaksanakan dalam meningkatkan mutu guru PAI yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan 

program kerja yang sudah di atur dalam peraturan yaitu 

penyelenggaraan MGMP untuk guru dan pengawas, pelaksanaan 

pelatihan dan pengembangan untuk tenaga pendidik, serta adanya 

lomba guru PAI berprestasi. 

c. Meningkatkan Peran guru PAI 

Peranan guru pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai 

perangkat tingkah laku yang harus dimiliki guru pendidikan Agama 

Islam, atau tugas serta kewajiban dalam melaksanakan proses 

pendidikan. Proses tersebut dlakukan untuk mengembang seluruh 

potensi peserta didik, memberi ilmu tentang agama Islam serta 

mengusahakan supaya peserta didik lebih baik dalam peningkatan 

pemahaman dan pengamalan ajaran agama islam yang diwujudkan 

dalam bentuk berakhlakul karimah. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian bahwa peran guru PAI selalu mendukung kegiatan 

pendidikan di sekolah dan sudah menjadi motor penggerak kalau ada 

 
23 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2013), 50. 



kegiatan-kegiatan dari Dinas Pendidikan Aceh yang dilaksanakan 

melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues. 

d. Melakukan Pembinaan 

Pembinaan keprofesionalan seorang guru pada dasarnya tumbuh 

melalui proses pengasahan atau melalui proses pembinaan akademik, 

artinya seorang guru telah melalui pembinaan akademik sudah pasti 

tumbuh pembinaan keprofesionalan sesuai bidang pembinaan ilmu, 

pendidikan dan keprofesionalan yang ditekuni seorang pendidik, maka 

tidak dikatakan profesional bila seorang guru dalam pembinaan 

akademik mengalami kendala.24 Hal ini sesuai dengan hasil temuan 

bahwa pembinaan yang dilakukan kepada guru PAI dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dilakukan secara rutin dan 

berkala dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat 

meningkatkan kompetensi guru, baik itu guru pembelajaran umum 

khususnya guru pembelajaran PAI. 

 

e. Meningkatkan Kedisiplinan 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik 

dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam 

informasi tentang wawasan wiyata mandala, kedisiplinan guru diartikan 

sebagai sikap mental yang mengandung kerelaan, peraturan dan norma 

yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab.25 Hal ini 

sesuai dengan hasil temuan bahwa langkah yang dilakukan untuk 

meningkatkan kedisiplinan guru PAI melalui pendekatan dan 

penganjuran melalui kepala sekolah dan juga pengawas sekolah, 

sehingga direalisasikan melalui peraturan dan tata tertib di sekolah 

untuk guru PAI. 

 
24 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2013), 68. 
25 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter, Strategi membagun Karakter Bangsa Berperadaban, 

(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 85-86. 



f. Pemberikan Motivasi 

Motivasi kerja adalah sesuatu yang dapat menimbulkan semangat 

atau dorongan dalam bekerja individu atau kelompok terhadap 

pekerjaan guna mencapai tujuan. Motivasi kerja guru adalah adalah 

kondisi yang membuat guru mempunyai kemauan atau kebutuhan untuk 

mencapai tujuan tertentu melalui pelaksanaan suatu tugas.26 Motivasi 

guru akan memberikan energi untuk bekerja atau mengarahkan aktivitas 

selama bekerja, dan menyebabkan seorang guru mengetahuinya adanya 

tujuan yang relevan antara tujuan organisasi dan tujuan pribadinya. Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa pemberian motivasi kepada 

guru dalam meningkatkan mutu guru PAI dilakukan dengan 

mengingatkan kewajiban seorang guru dan tugas-tugas pokok guru 

yang harus dijalankan. 

g. Pemberian Pelatihan 

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya program pelatihan adalah 

peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsinya saat ini. 

Oleh sebab itu, bentuk latihan atau training dimaksudkan untuk 

memperbaiki penguasan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan 

kinerja tertentu, terinci dan rutin. Proses pelatihan difokuskan pada 

pelaksanaan pekerjaan dan penerapan pemahaman serta pengetahuan 

sehingga hasil yang diinginkan adalah penguasaan atau peningkatan 

keterampilan.27 Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa pelatihan 

yang sudah diberikan dalam peningkatan mutu guru PAI meliputi 

pengembangan kurikulum, pelatihan penggunaan alat teknologi, 

pengembangan profesionalisme guru dan juga penggunaan media dalam 

pembelajaran. 

h. Pemberian Supervisi 

Menurut Daryanto dan Tutik Rachmawati supervisi adalah 

pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan 

 
26 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 72. 
27 Agustin Rozalena dan Sri Komala Dewi, Panduan Praktis Menyusun Pengembangan 

Karier dan Pelatihan Karyawan, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016), 108 – 109. 



pengajaran, pembelajaran dan kurikulum. Ross L memandang supervisi 

sebagai pelayanan kepada guru- guru yang bertujuan menghasilkan 

perbaikan.28 Fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan 

hanya sekadar control melihat apakah segala kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah 

digariskan, tetapi lebih dari itu supervisi dalam pendidikan mengandung 

pengertian yang luas. Kegiatan supervisi mencakup penentuan kondisi-

kondisi atau syaratsyarat personil maupun materialyang diperlukan 

untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif, dan usaha 

memenuhi syaratsyarat itu. Hal ini sejalan dengan yang peneliti 

temukan bahwa pengawas sekolah secara rutinitas mensupervisikan 

guru di sekolah, baik guru pembelajaran umum maupun guru 

pembelajaran PAI, hal ini dilakukan setiap seminggu sekali atau dua 

minggu sekali demi terbimbing dan terarahnya guru dalam peningkatan 

mutu di sekolah dalam proses belajar mengajar anak didik. 

 

i. Melakukan Evaluasi 

Penilaian kinerja guru merupakan suatu proses yang bertujuan 

untuk mengetahui atau memahami tingkat kinerja guru satu dengan 

tingkat kinerja guru yang lainnya atau dibandingkan dengan standar 

yang telah ditetapkan. Terdapat berbagai model instrumen yang dapat 

dipakai dalam penilaian kinerja guru. Namun demikian, ada dua model 

yang paling sesuai dan dapat digunakan sebagai instrumen utama, yaitu 

skala penilaian dan lembar observasi atau penilaian. Skala penilaian 

mengukur penampilan atau perilaku orang lain melalui pernyataan 

perilaku dalam suatu kontinum atau kategori yang memiliki makna atau 

nilai. Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang biasa 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses 

 
28 Daryanto dan Tutik Rachmawati, Supervisi Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 

2015), 2. 



terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang 

alami sebenarnya maupun situasi buatan.  

 

F. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh menunjukkan bahwa, mutu 

pendidikan guru PAI di Kabupaten Gayo Lues dapat dikategorikan dalam 

keadaan baik dan mulai meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari 

kualifikasi akademik guru yang rata-rata S1, kompetensi yang di 

implemetentasikan sesuai yang diharapkan oleh undang-undang. Mengenai 

sertifikat pendidik belum semua guru PAI ada, begitu juga dengan prestasi 

guru yang belum berkembang atau belum memiliki prestasi yang signifikan, 

akan tetapi eksistensi guru baik di sekolah maupun di dalam masyarakat itu 

tergolong sangat tinggi, dimana setiap ada kegiatan guru PAI menjadi yang 

terdepan dalam menggerakkan hal tersebut. 

2. Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues dalam meningkatkan mutu 

guru PAI di Gayo Lues sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kinerja guru  

b. Melaksanakan Program Peningkatan 

c. Meningkatkan Peran guru PAI 

d. Melakukan Pembinaan 

e. Meningkatkan Kedisiplinan 

f. Pemberikan Motivasi 

g. Pemberian Pelatihan 

h. Pemberian Supervisi 

i. Melakukan Evaluasi 
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