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ABSTRAK
l)rs. H. Jamaluddin, M.Pd, Dr. A. Heris

lltrrrr:rwan, Badar Jalaludin Amiin (Kompetensi Guru
tlrut Kontribusinya dalam Mewujudkan Madrasah
I lrry,gul di Kabupaten Sumedang)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
pr:ntingnya kompetensi dalam meningkatkan kinerja
tlrrlam mewujudkan lembaga yang unggul. Tujuan
pcnelitian ini adalah mengidentifikasi dan
rnendeskripsikan kontribusi kompetensi guru
terhadap kinerja guru dalam membangun lembaga
rnadrasah yang memiliki keunggulan.Penelitian ini
bertitik tolak dari pemikiran bahwa keunggulan
rnadrasah dapat diwujudkan dengan meningkatkan
kompetensi dan kinerja guru.Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif dengan pendekatan penelitian
kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan
melalui observasi, wawancara, kuisioner dan
rklkumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas
kompetensi dan kinerja guru pada madrasah
tsanawiyah As- Sa'adah, madrasah tsanawiyah Al-
Irfan dan madrasah tsanawiyah Ma'arif di kabupaten
Sumedang telah menggambarkan kompetensi guru
yang baik,kompetensi guru telah memberikan
kontribusi yang penting bagi peningkatan kinerja
guru pada madrasah, faktor pendukung kompetensi
dan kinerja guru adalah kepemimpinan yang
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rr",l'()nsil; lasilitas yang memadai, motivasi dari

tiurn yirng tinggi. Faktor penghambat kompetensi
tlrrrr kinerja guru adalah sarana dan prasarana yang
rrrirsih kurang, kesejahteraan yang masih perlu
ditirrgkatkan, Hasil kompetensi dan kinerja guru
patlir ketiga madrasah wujud dalam bentuk
kcrurggulan dalam berbagai prestasi perlombaan
yirrrg diraih dan nilai akreditasi yang diperoleh A.

A. PENDAHULUAN

l. [,atar Belakang Masalah

Buku Finnish Lessons dari Pasi Sahlberg, mantan

guru matematika di Finlandia, menjadi buah tutur di

clLrnia orang pendidikan (sudah diterjemahkan ke

tlrrlunrl3 bahasa termasuk Tionghoa dan Arab) .ketika

rliltnrngkarr, kunci sukses Finlandia, yang disebut ialah:

"l)rrlirnr sislc:rn pendidikan, (Finlandia) meningkatkan

kokuatan pcngajaran, membatasi tes siswa seminim

rrrungkin, mengutamakan tanggungjawab sebagai

lkuntabilitas, serta mendukung kepemimpinan sekolah

tlirn dinas pendidikan di level daerah untuk menjadi

prol'esional di bidang pendidikan. Keberhasilan


