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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teori 

1. Upaya Kepala Sekolah 

a. Pengertian Upaya 

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) di artikan 

sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai 

suatu tujuan.
11

 Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar unntuk mencapai 

suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.
12

 

Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu apa yang hendak 

di capai untuk di inginkan.
13

 Kata upaya di artikan sebagai usaha atau 

tindakan yang di lakukan seseorang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

pengertian upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar).
14

 

Upaya menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti “ usaha, 

akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan untuk 

mencari jalan keluar), daya, upaya.
15

  Penulis menyimpulkan upaya adalah 

usaha, atau ikhtiar yang di lakukan seseorang untuk mencapai sesuatu 

yang ia inginkan. 

 

                                                             
11

 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hal. 1250 
12

 Ibid, hal 1250  
13

 Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta : Rineka Ciprta, 2004) hal 

183 
14

 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal 1109 
15

 W. J. S Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1984), hal 1132  
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b. Pengertian Kepala Sekolah 

Secara terminology kepala sekolah dapat di artikan sebagai tenaga 

fungsional guru yang di berikan tugas tambahan untuk mempimpin suatu 

sekolah dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar dan tempat 

terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid 

menerima pelajaran.
16

 

Kepala sekolah adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan 

(Surat Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara No. 0296; 1996). 

Kepala sekolah adalah pimpinan atas majemen suatu organisasi sekolah. 

Melalui tugas-tugas kepemimpinan yang harus dilakukan beliau 

memberikan kepemimpinan kepada guru dalam menjalankan kegiatan 

pengajaran (proses pembelajaran) selain kegiatan manajemen.
17

 

Kepala sekolah juga merupakan salah satu komponen pendidikan 

yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti di 

ungkapkan supradi bahwa “erat hubungannya antara mutu kepala sekolah 

dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim, 

budaya sekolah, dan menurunnya perilaku nakal peserta didik”. Dari pada 

itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab atas manajemen pendidikan 

secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran 

di sekolah.
18

 

                                                             
16

 W. J. S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002)  hal 482 
17

 Supardi,  Sekolah Efektif  Konsep Dasar dan Praktiknya, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013) hal. 39 
18

 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional,  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011,) hal. 24 
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Kepala sekolah adalah seseorang tenaga fungsional guru yang di 

beri tugas untuk memimpin suatu sekolah, tempat di selenggarakannya 

proses belajar mengajar, atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang 

memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.19 

Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang di beri tugas 

untuk memimpin suatu sekolah dimana di selenggarakan proses belajar 

mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang 

memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran dan juga 

kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling 

berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
20

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa 

kepala sekolah adalah suatu jabatan di lingkungan sekolah, dimana 

seorang kepala sekolah menjadi pemimpin bagi para guru, staf dan peserta 

didik. 

c. Pengertian Upaya Kepala Sekolah 

Upaya kepala sekolah adalah usaha atau tindakan serta ikhtiar yang 

dilakukan seorang pemimpin sekolah untuk memajukan dan 

mengembangkan pendidikan di suatu sekolah.
21

 Upaya kepala sekolah 

adalah suatu usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk 

meningkatkan kemampuan guru.
22

 

                                                             
19

 Muhammad Sulistita, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja 

Guru, Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran Semarang, vol. 1 No. 2, Oktober 2013 
20

 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 

108 
21

 Wahjusumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal 83 
22

 Pius A Partanto, Kamus Ilmiah Dasar, (Surabaya : Arkola, 1994), hal 770 
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Upaya kepala sekolah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru.
23

 

Upaya kepala sekolah adalah suatu usaha membantu guru yang belum 

mata menjadi matang, yang tidak mampu mengelolah sendiri menjadi 

mampu mengelolah sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi 

memenuhi kualifikasi, yang belum tersertifikasi menjadi tersertifikasi.
24

 

Jadi dapat di simpulkan bahwa upaya kepala sekolah adalah usaha 

yang dilakukan seorang pemimpin sekolah untuk meningkatkan 

kemampuan para guru dan untuk memajukan pendidikan di sekolah yang 

ia pimpin. 

d. Syarat-syarat Menjadi Kepala Sekolah 

Menurut Tracy dan William dalam Wahjosumidjo, menyatakan 

bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dasar yang 

mencakup:  

a. Techical Skill (Keterampilan Teknis) 

Berupa kecakapan tentang proses, prosedur, atau teknik-teknik 

atau berupa kecakapan khusus dalam menganalisis hal-hal khusus dan 

penggunaan fasilitas, peralatan, serta teknik-teknik pengetahuan yang 

spesifik. 

 

 

                                                             
23

 Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2006) hal 41 
24

 Martinis Yamin,  Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia, (Jakarta : Gaung Persada 

Press, 2006) hal 25 



10 
 

 
 

b. Human Skill (Keterampilan Hubungan Manusia) 

Kecakapan pemimpin untuk bekerja secara efektif dengan 

kelompok untuk menciptakan kerjasama di lingkungan yang di 

pimpinnya. Human Skill menunjukkan keterampilan yang berkaitan 

dengan orang atau manusia yang diantaranya :  

1. Mampu mempengaruhi orang lain. 

2. Mampu melihat dirinya sendiri atau sikapnya. 

3. Mampu menciptakan lingkungan dimana pemimpin dan 

pegawainya merasa yakin, suasana menunjukkan kerjasama secara 

harmonis dan produktif. 

4. Mampu menjadi komunikator dan pemimpin yang efektif. 

5. Mampu berhubungan dengan orang lain dan menciptakan 

lingkungan yang terpercaya, keterbukaan dan rasa hormat bagi 

individu. 

c. Conseptual Skill (Keterampilan Konseptual) 

Kemampuan untuk memahami kompleksitas organisasi dan 

bertindak sesuai dengan tujuan menyeluruh dari lembaga. Conseptual 

Skill yang dimaksud antara lain:  

1. Kemampuan seorang pemimpin melihat lembaga sebagai satu 

keseluruhan. 

2. Mengetahui bagaimana lembaga saling bergantung satu sama lain 

dan bagaimana pertumbuhan yang terjadi pada satu bagian tertentu 

akan berpengaruh terhadap bagian lain. 
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3. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh aktivitas, 

kepentingan dan perspektif dari individu maupun kelompok satu 

lembaga sebagai totalitas.
25

 

Dengan demikian kemampuan dasar hendak dimiliki oleh seorang 

kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya agar efektif dapat di 

golongkan menjadi 3 yaitu:  

a. Technical Skill (Keterampilan Teknis) 

Keterampilan teknis berupa penerapan pengetahuan teoritis 

kedalam tindakan-tindakan praktis, kemampuan memecahkan masalah 

melalui taktik yang baik atau kemampuan menyelesaikan tugas-tugas 

yang sistematis, seperti laporan pertanggung jawaban, membuat data 

statistik sekolah, membuat keputusan dan merealisasikannya serta 

menyususn program tertulis. 

Technical Skill, kepala sekolah di harapkan mampu menyusun 

program-program sekolah itu baik program jangka pendek, menengah, 

atau panjang. Kejelasan program sekolah akan membawa implikasi 

pada kejelasan visi, misi dan tujuan sekolah yang hendak dicapai. 

b. Technical Human (Keterampilan Hubungan Mnausia) 

Keterampilan hubungan ini yakni kemampuan menempatkan 

diri di dalam kelompok kerja dan keterampilan menjalin komunikasi 

yang mampu menciptakan kepuasan kedua belah pihak. Proses 

komunikasi antar dua belah pihak, pihak atasan dan pegawai menjadi 

                                                             
25

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hal 386  
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efektif jika dilakukan dengan komunikasi dua arah. Dalam komunikasi 

dua arah, penyampaian pesan sekaligus penerimaan pesan, jadi 

sifatnya timbal balik. Berbeda dengan komunikasi satu arah,  dimana 

salah satu pihak (seringnya pegawai) hanya menerima saja dan pihak 

lain (seringnya atasan) terus-menerus memberi pesan komunikasi dua 

arah dapat menghindari kecendrungan atasan untuk menafsirkan 

sendiri tiap pesan atau instruksi yang ia berikan. 

Hubungan manusiawi akan melahirkan suasana kooperatif, 

seperti sikap terbuka kepada kelompook kerja, kemampuan mengambil 

hati melalui keramahan-keramahan, adil, menghargai dan 

menghormati orang lain. 

c. Technical Conseptual (Keterampilan Konseptual) 

Technical Conseptual ialah kecakapan untuk memformulasikan 

kepala sekolah akan konsep-konsep tertentu melahirkan ide-ide baru 

bagi proses kepemimpinannya. Pemahaman ini tentunya di terapkan 

dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keterampilan 

yang di miliki oleh kepala sekolah ditunjukkan dengan upaya 

mencapai tujuan pendidikan dan kedewasaan komunitas lembaga. 

Bagi seorang kepala sekolah yang paling penting adalah 

menciptakan tradisi tertentu demi terselenggaranya program 

pembelajaran secara baik dengan cara-cara yang lebih personal, 

administratif, formal, manusiawi, profesional, dan projektif. 

Kemampuan yang hendak di miliki oleh kepala sekolah antara lain 

membangkitkan inspirasi guru, menciptakan kerjasama antar guru dan 
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komunitas sekolah secara keseluruhan, mengelolah kegiatan 

pembelajaran, mengatur program pengembangan dan melaksanakan 

kegiatan yang erat dengan pencapaian tujuan, mengorganisasikan, 

membantu guru dan staff mengembangkan dan memupuk percaya diri, 

membangkitkan sikap kesejawatan, memberi bimbingan dan tuntunan 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. 

Menurut Salfen Hasri, kepala sekolah yang berhasil itu adalah: 

a. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan 

mendorong sifatnya untuk bekerja merealisasikan visi tersebut. 

b. Memiliki harapan yang tinggi, baik prestasi siswa maupun kinerja 

para staf. 

c. Mengamati guru dalam kelas dan memberikan masukan yang 

positif, dan konstruktif dalam menyelesaikan masalah peningkatan 

pengajaran. 

d. Mendorong pemanfaatan waktu mengajar yang efisien dan 

merancang prosedur untuk meminilkan gangguan. 

e. Memanfaatkan materi dan tenaga secara kreatif. 

f. Memonitor prestasi individu dan kelompok belajar siswa dan 

memanfaatkan informasi untuk perencanaan pembelajaran.
26

 

Kemudian hasil studi yang dilakukan oleh Day, dkk, dalam 

Raihani, menyebutkan bahwa kepala sekolah sukses itu adalah para 

                                                             
       

26
 Salfen Hari, Sekolah Efektif dan Guru Efektif, (Yogyakarta: Aditya Medika, 2009) 

hal. 18  
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kepala sekolah yang mampu menjalankan dimensi-dimensi sebagai 

berikut: 

a. Nilai-nilai dan visi, kerjasama dan penyesuaian nilai-nilai dan visi 

yang dianut kepala sekolah dengan visi dan nilai-nilai orang-orang 

selainnya. 

b. Integritas, konsistensi dan integritas tindakan-tindakan para kepala 

sekolah yang mencakup invitasional, yang dibangun atas dasar 

optimis, penghargaan, kepercayaan, dan i’tikad baik. 

c. Pembangunana profesionalisme yang terus menerus, kekuasaan 

atau otoritas dengan dan melalui tim maupun individu. 

d. Refleksi, membangun diri untuk bersikap refreksi dengan cara-cara 

yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, kepercayaan-

kepercayaan, dan praktik-praktik dari diri sendiri maupun dari para 

staf.
27

 

2. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

harapan dan tujuan yang telah di tetapkan. Di lihat dari arti kata kinerja 

berasal dari kata performance. 

Kata “performance” memberikan tiga arti, yaitu: (1) “prestasi” 

seperti dalam konteks atau kalimat “high performance car”, atau mobil 

yang sangat cepat; (2) “pertunjukkan” seperti dalam konteks atau kalimat 

                                                             
       27

 Raihani, Kepemimpinan Sekolah Transformatif,  (Yogyakarta: LkiS, 2010), hal 40  
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“folk dance performance”, atau “pertunjukkan tari-tarian rakyat”; (3) 

“pelaksanaan tugas” seperti dalam konteks atau kalimat “in performancing 

his/her duties”.  

Berdasarkan pengertian di atas kinerja di artikan sebagai prestasi, 

menunjukkan suatu kegiatan atau perbuatan dan melaksanakan tugas yang 

telah di bebankan. Pengertian kinerja sering di identikkan dengan prestasi 

kerja. Karena ada persamaan antara kinerja dengan prestasi kerja.
 28 

Kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam suatu periode tertentu 

yang di bandingkan dengan beberapa kemungkinan, minsalnya standar 

target, sasaran, atau kriteria yang telah di tentukan terlebih dahulu.
29

 

Menurut Pariata Westra et al, kinerja di artikan sebagai hasil pekerjaan, 

atau pelaksanaan tugas pekerjaan, dan menurut Bateman, kinerja adalah 

proses kerja dari seorang individu untuk mencapai hasil-hasil tertentu.30 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja memiliki arti tentang 

sesuatu yang dicapai, prestasi yang di perlihatkan dan kemampuan kerja. 

Dalam Bahasa Inggris, padanan untuk makna kinerja adalah kata 

ferformance yang berarti kemampuan dan kemauan melakukan sesuatu 

pekerjaan, atau dapat disebut juga sebagai prestasi kerja, yaitu hasil yang 

diinginkan dari suatu perilaku. Dalam pengertian ini mencakup 

kemampuan mental dan fisik. Secara terminology, Fremont, Kast dan 

Rosenzweig yang di terjemahkan oleh M. Yasin, sebagaimana yang di 

                                                             
     

28
 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: PT. Grafindo persada, 2013), hal 45 

     
29

 Ibid, hal. 47 

     
30

 Husaini Husman, Manajemen Teori, praktik, dan riset pendidikan, ( Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), hal 489 
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kutip oleh Afnibar, menyatakan bahwa kinerja adalah proses kerja 

seseorang individu untuk mencapai tujuan yang relevan.
31

 

 Dachniel menyatakan bahwa kinerja berarti kemauan dan 

kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Artinya, kinerja merupakan 

semangat, intensitas, kemauan serta kemampuan seseorang dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, Tuckman mendefinisikan bahwa 

kinerja (performance) digunakan untuk menandai manifestasi 

pengetahuan, pemahaman, ide, konsep, keterampilan dan sebagainya yang 

dapat diamati.
32 

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau 

kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta 

kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah di tetapkan.33  

Kinerja guru yang dimaksud adalah kemampuan guru dalam 

menguasai bahan yang diajarkan, mengelolah program belajar mengajar, 

mengelola kelas, menggunakan media/sumber pembelajaran, mengelolah 

interaksi belajar mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

hasil kerja seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. 

b. Pengertian Guru 

Guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidik dasar, dan pendidikan menengah. Guru adalah orang 

                                                             
31

 Tim Redaksi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), hlm. 156 
32

 Ibid, hal.  156  
33

 Buchari Alma, Guru Profesional  Menguasai Metode dan Terampilan Mengajar,  

(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 42. 
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dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam pekerjaannya yaitu 

untuk membuat peserta didiknya berubah atau berhasil, sebagai seorang 

guru harus mempunyai pendidikan yang tinggi untuk menunjang 

pekerjaannya. 

Guru adalah kondisi yang di posisikan sebagai ganda depan dan 

posisi sentral didalam pelaksanaan proses pendidikan.
34

 Guru adalah 

pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta 

didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki standar 

kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, 

mandiri dan disiplin.
35

 Guru adalah orang yang bertanggung jawab 

mencerdaskan kehidupan anak didik.
36

 

Menurut Drs. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag dalam pengertian 

yang sederhana guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan 

kepada anak didik.
37

 Jadi guru adalah seseorang pendidik yang 

mempunyai tugas mendidik, mengawasi, dan mengarahkan anak didiknya 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. 

c. Pengertian Kinerja Guru 

 Menurut A. tebrani Rusyan dkk, kinerja guru adalah 

melaksanakan proses pembelajaran baik dilakukan di dalam kelas    

maupun di luar kelas di samping mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya, 

seperti mengerjakan administrasi sekolah dan administrasi pembelajaran, 

                                                             
34

 Suwarni, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, Vol. 18, No. 2, Oktober, 2011  
35

 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)  hal. 37.  
36

 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)  hal. 

34  
37

Ibid, hal. 31  
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melaksanakan bimbingan dan layanan pada para siswa, serta 

melaksanakan penilaian.
38

 

Kinerja guru dapat di artikan sebagai tingkat keberhasilan guru 

dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan 

wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah di tetapkan selama 

periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan tertentu.
39

 

Kinerja guru adalah proses komunikasi yang berlangsung terus 

menerus, yang di laksanakan kemitraan, antara seorang guru dengan siswa. 

Dengan terjalinnya proses komunikasi yang baik antara kepala sekolah 

dan guru dengan dengan siswa tehadap materi yang di sampaikan oleh 

guru, dan ini merupakan sistem kinerja yang memberi nilai tambah bagi 

sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas siswa dalam belajar.
40

 

Kinerja guru merupakan hasil yang di capai oleh guru dalam 

melaksanakan tugas tugas yang di berikan kepadanya yang di dasarkan 

atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan.
41

  

Penulis menyimpulkan bahwa kinerja guru adalah kemampuan 

seorang pendidik dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah 

untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien, artinya 

pembelajaran yang maksimal akan menghasilkan prestasi yang maksimal. 

                                                             
38

 Tabrani Rusyan dkk, Upaya Meningkatkan Budaya Kinerja Guru, (Cianjur: Cv. 

Dinamika Karya Cipta, 2000)  hal. 17 
39

 Barmawi & Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional, (Jogjakarta : Ar- Ruzz 

media, 2012)  hal 14.  
40

 Martinis yamin, Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), 

hal. 129 
41

 Suwarni, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, Vol. 18, No. 2, Oktober, 2011  
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d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah: 

1. Kepribadian dan Dedikasi 

Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah abstrak yang 

hanya dapat dilihat dari penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian 

dan dalam menghadapi setiap persoalan. Zakiah Drajat mengemukakan 

bahwa faktor terpenting bagi seorang guru adalah kepribadiannya. 

Kepribadian inilah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik 

dan pembina yang baik bagi anak didiknya, terutama bagi anak didik 

yang masih kecil dan mereka yang mengalami kegoncangan jiwa. 

Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam 

membina dan membimbing anak didik. Semakin baik kepribadian 

guru, semakin baik dedikasinya dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai guru, ini berarti tercermin suatu dedikasi 

yang tinggi dari guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebaai 

pendidik.
42

 

Seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik sebab 

seorang guru akan menjadi contoh untuk siswanya. 

2. Pengembangan profesi 

Menurut Pidata bahwa profesi ialah suatu jabatan atau 

pekerjaan biasa seperti halnya dengan pekerjaan-pekerjaan lain. 

Pekerjaan profesi harus berorientasi pada layanan sosial.
43

 Seorang 

profesional adalah orang yang melayani kebutuhan anggota 
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masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok. 

Pengembangan profesi guru merupakan hal penting untuk diperhatikan 

guna mengantisipasi perubahan dan beratnya tuntutan terhadap profesi 

guru. Pengembangan profesionalisme guru menekankan kepada 

penguasaan ilmu pengetahuan dan kemampuan manajemen beserta 

strategi penerapannya.
44

 

3. Kemampuan mengajar 

Cooper mengemukakan bahwa guru harus memiliki 

kemampuan merencanakan pengajaran, menulis tujuan pengajaran, 

menyajikan bahan pelajaran, memberikan pertanyaan kepada siswa, 

mengajarkan konsep, berkomunikasi dengan siswa, mengamati kelas, 

dan mengevaluasi hasil belajar.
45

 

Kemampuan mengajar guru sebenarnya merupakan 

pencerminan penguasaan guru atas kompetensinya. Imron 

mengemukakan 10 kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh guru 

yaitu: 

a. Menguasai bahan. 

b. Menguasai landasan pendidikan. 

c. Menyusun program pengajaran. 

d. Melaksanakan program pengajaran. 

e. Menilai proses dan hasil belajar. 

f. Menyelenggarakan proses bimbingan dan penyuluhan. 
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g. Menyelenggarakan administrasi sekolah. 

h. Mengembangkan kepribadian. 

i. Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat. 

j. Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk kepentingan 

mengajar. 

Sedangkan menurut Uzer Usman bahwa jenis-jenis kompetensi 

guru, antara lain: 

a. Kompetensi kepribadian meliputi: mengembangkan kepribadian, 

berinteraksi dan berkomunikasi, melaksanakan bimbingan dan 

penyuluhan, melaksanakan administrasi, melaksanakan penelitian 

sederhana untuk keperluan mengajar. 

b. Kompetensi profeisonal meliputi: menguasai landasan pendidikan, 

menguasai bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, 

melaksanakan program pengajaran dan menilai hasil dan proses 

belajar mengajar yang dilaksanakan.
46

 

Guru harus memiliki kemampuan dalam mengajar, karena 

kunci utama untuk menjadi seorang guru itu harus mampu 

mengajarkan, membimbing, dan mengarahkan siswanya. 

4. Komunikasi 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, manusia dapat 

saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari di 

rumah tangga, di tempat kerja, di pasar, dalam masyarakat aatau 
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dimana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan 

terlibat komunikasi.
47

 

Guru dalam proses pelaksanaan tugasnya perlu memperhatikan 

hubungan dan komunikasi baik antara guru dengan kepala sekolah, 

guru dengan guru, guru dengan siswa, dan guru dengan personalia 

lainnya di sekolah. Hubungan dan komuniaksi yang baik membawa 

konsekuensi terjalinnya interaksi seluruh komponen yang ada dalam 

sistem sekolah. Kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan guru akan 

berhasil jika ada hubungan dan komunikasi yang baik dengan siswa 

sebagai komponen yang diajarkan. Kinerja guru akan meningkat 

seiring dengan adanya kondisi hubungan dan komunikasi yang sehat 

diantara komponen sekolah sebab dengan pola hubungan dan 

komunikasi yang lancar dan baik mendorong pribadi seseorang untuk 

melakukan tugas dengan baik.
48

 

Guru harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada kepala 

sekolah, pegawai lain, dan terutama kepada siswa. Karena dengan 

adanya komunikasi yang baik antara guru dengan siswa maka akan 

terciptanya kelas dan cara belajar yang baik pula. 

5. Hubungan dengan masyarakat. 

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan bentuk 

hubungan komunikasi yang ektern yang dilaksanakan atas dasar 

kesamaan tanggung jawab dan tujuan. Hubungan sekolah dengan 

masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan 

                                                             
       

47
 Ibid, hal 33 

       48
 Ibid, hal 33-34  



23 
 

 
 

masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang 

kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan 

kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan 

sekolah.
49

 

Hal yang dilakukan guru dalam mendukung hubungan sekolah 

dengan masyarakat, antara lain: 

1) Membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik hubungan 

sekolah dengan masyarakat melalui: 

a) Guru hendaknya selalu berpartisipasi dalam lembaga dan 

organisasi di masyarakat. 

b) Guru hendaknya membantgu memecahkan masalah yang 

timbul dalam masyarakat. 

2) Membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat melalui 

penyesuaian diri dengan adat-istiadat masyarakat karena guru 

adalah tokoh milik masyarakat. 

3) Guru harus melaksanakan kode etiknya karena kode etik 

merupakan seperangkat aturan atau pedoman dalam melaksanakan 

tugas profesinya.
50

 

Sekolah tidak terlepas dari masyarakat, maka untuk itu pihak 

sekolah harus selalu memiliki hubungan baik dengan masyarakat agar 

tujuan sekolah pun tercapai. 
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6. Kedisiplinan 

 Menurut The Liang Gie, disiplin adalah suatu keadaan tertib 

dimana orang yang bergabung dalam suatu organisasi tunduk pada 

peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang.
51

 Tujuan 

disiplin menurut Arinkuto, S. Yaitu agar kegiatan sekolah dapat 

berlangsung secara efektif dalam suasana tenang, tentram, dan setiap 

guru beserta karyawan dalam organisasi sekolah merasa puas karena 

terpenuhi kebutuhannya. 

Kedisiplinan sangat perlu dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing siswa. 

Disiplin yang tinggi akan membangun kinerja yang profesional sebab 

dengan pemahaman disiplin yang baik, guru mampu mencermati 

aturan-aturan dan langkah strategis dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar. Hal tersebut dipertegas Imron yang menyatakan bahwa 

disiplin kinerja guru adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang 

dimiliki guru dalam bekerja disekolah, tanpa ada pelanggaran-

pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap dirinya, teman sejawatnya dan terhadap sekolah 

secara keseluruhan.
52

 

Guru harus disiplin, karena guru merupakan pedoman bagi para 

siswanya. Jika guru tidak disiplin maka siswa juga tidak akan disiplin, 

kalau siswa tidak disiplin maka tujuan dari sekolah tersebut tidak akan 

tercapai. 
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7. Kesejahteraan 

Faktor kesejahteraan menjadi salah satu yang berpengaruh 

terhadap kinerja guru di dalam meningkatkan kualitasnya sebab 

semakin sejahtera seseorang, makin tinggi kemungkinan untuk 

meningkatkan kerjanya. 

Menurut Supriadi bahwa tingkatan kesejahteraan guru di 

Indonesia sangat memprihatinkan, hanya setara dengan kondisi guru di 

negara miskin, Afrika. Rendahnya tingkat kesejahteraan guru tersebut 

akan semakin tanpa bila dibandingkan dengan kondisi guru dinegara 

lain. 

Bila kebutuhan dan kesejahteraan para guru telah diberikan 

oleh pemerintah, maka tidak akan ada lagi guru yang membolos 

mencari tambahan di luar. Hampir semua guru bekerja di tempat lain 

sebagai sambilan di samping pekerjaan nya sebagai guru tetap di suatu 

sekolah.
53

 

Pemerintah ataupun kepala sekolah harus memperhatikan 

kesejahteraan guru dan pegawai lainnya agar kinerja guru dan pegawai 

tetap berjalan dengan baik. 

8. Iklim Kerja 

 Litwin dan Stringer mengemukakan bahwa iklim 

mempengaruhi kinerja guru. Iklim sebagai pengaruh subjektif yang 

dapat dirasakan dari sitem formal, gaya informal pemimpin dan faktor-
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faktor lingkungan penting lainnya yang menyangkut sikap/keyakinan 

dan kemampuan memotivasi orang-orang yang bekerja pada organisasi 

tersebut. 

Iklim sekolah memegang peranan penting sebab iklim itu 

menunjukkan suasana kehidupan pergaulan disekolah itu. Iklim itu 

menggambarkan kebudayaan, tradisi-tradisi, dan cara bertindak 

personalia yang ada disekolah itu, khususnya kalangan guru-guru. 

Iklim ialah keseluruhan sikap guru-guru di sekolah terutama yang 

berhubungan dengan kesehatan dan kepuasan mereka.
54

 

Sekolah harus memiliki iklim kerja yang baik agar para guru 

dan pegawai dapat menjalankan aktivitasnya dan dapat mempengaruhi 

kinerja yang dilakukan. Kinerja guru tidak terwujud dengan begitu 

saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tertentu. Berikut 

ini faktor-faktor yang memengaruhi kinerja guru yaitu: 

1. Gaji 

Faktor utama yang mempengaruhi kinerja guru adalah gaji. 

Gaji merupakan salah satu bentuk kompensasi atas prestasi kerja 

yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Banyak 

kalangan menyadari bahwa pemberian gaji akan memengaruhi 

kinerja guru. Adiningsih mengemukakan bahwa dunia guru masih 

terselingkung dua masalah yaitu: (1) profesi keguruan kurang 

menjamin kesejahteraan karena rendah gajinya. Rendah gaji 
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berimplikasi pada kinerjanya. (2) profesionalisme guru masih 

rendah. Tjutju & Suwatno mengemukakan bahwa kompensasi 

yang lebih baik akan menciptakan kepuasan kepada guru dan akan 

memotivasi guru untuk bekerja lebih baik.
55

 

Penulis menyimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan 

kinerja guru langkah yang perlu dilakukan adalah memberikan gaji 

yang layak sesuai dengan tingkatan kinerja yang diharapkan. 

2. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang pekerjaan 

guru. Kita bisa membandingkan anatara guru yang dilengkapi 

sarana dan prasarana yang memadai dengan guru yang tidak 

dilengkapi sarana dan prasaran yang memadai. Guru yang 

dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai akan menunjukkan 

kinerja yang lebih baik dari pada guru yang tidak dilengkapi 

sarana dan prasarana yang memadai.
56

 

Salah satu faktor yang memengaruhi kinerja guru adalah 

sarana dan prasarana. Jadi kepala sekolah harus bisa menyediakan 

sarana dan prasarana yang memadai untuk kinerja para guru dan 

pegawai agar hasil dari kinerja guru dan pegawai maksimal. 

3.  Lingkungan kerja fisik 

Menurut laporan tim produktif International Labour  Office 

(ILO), hal pertama yang harus diusahakan untuk memperbaiki 
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kinerja guru adalah menjamin agar guru dapat melkasanakan 

tugasnya dalam keadaan memenuhi syarat. Dengan demikian, 

mereka dapat melaksanakan tugasnya tanpa mengalami 

ketegangan-ketegangan, atau dengan kata lain kepala sekolah 

harus menyediakan lingkungan kerja yang baik bagi guru dan 

pegawai lainnya. 

Menurut Nitisemito, lingkungan kerja fisik adalah sega la 

sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan, minsalnya kebersihan, pencahayaan, dan sebagainya. 

Lingkungan kerja merupakan faktor situsional yang berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai, baik secara langsung amupun tidak 

langsung.
57

 

Kepala sekolah harus mampu menyediakan lingkungan 

fisik yang bagus demi terciptanya kinerja yang baik bagi para guru 

dan pegawainya. 

4. Kebersihan 

Kebersihan akan memengaruhi kualitas lingkungan kinerja. 

Tempat kerja yang kotor tidak akan nyaman dijadikan tempat 

untuk bekerja sehingga dapat menurunkan hasil dari kinerja 

guru.
58
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Kebersihan juga faktor yang memengaruhi kinerja guru, 

tempat yang bersih secara otomatis kinerja nya akan baik, begitu 

pula sebaliknya tempat yg kotor maka kinerja guru tersebut 

berkurang. 

5.  Kebisingan 

Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki 

sehingga mengganggu pekerjaan atau bahkan membahayakan 

kesehatan. Tingkat kebisingan yang tinggi dapat mengganggu 

konsentrasi kerja sehingga menurunkan kinerja.
59

 

Untuk mendapatkan hasil kinerja yang baik maka seorang 

guru perlu suasana yang tenang agar guru tersebut bisa 

menciptakan ide-ide yang baru untuk kinerjanya, contoh ide untuk 

kegiatan belajar mengajar didalam kelas. 

6.  Keamanan 

Keamanan ditempat kerja akan menimbulkan ketenangan 

dalam bekerja. Ketenangan sangat dibutuhkan guru atau pegawai 

lainnya untuk mengoptimalkan hasil kerja. Apabila keamanan para 

guru dan pegawai lainnya tidak terjamin, maka timbullah 

kegelisahan dan kekhawatiran. Kegelisahan dan kekhawatiran 

akan berdampak buruk terhadap kinerja. Oleh karena itu, 
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lingkungan sekolah harus didesain untuk melindungi guru, 

pegawai, dan aset pentik milik sekolah.
60

 

Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus mampu 

menjaga keamanan dari setiap personal yang ada disekolah yang ia 

pimpin agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

e. Indikator Kinerja Guru 

Kinerja seorang guru dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara 

pekerja dengan keahliannya, begitu pula halnya dengan penempatan guru 

pada bidang tugasnya. Menempatkan guru sesuai dengan keahliannya 

secara mutlak harus dilakukan. Bila guru diberi tugas tidak sesuai dengan 

keahliannya akan berakibat menurunnya cara kerja dan hasil pekerjaan 

mereka, juga menimbulkan rasa tidak puas pada diri mereka. 

Jabatan sebagai seorang guru bukan hanya sebagai jabatan 

fungsional tetapi lebih bersifat profesional, artinya jabatan yang lebih erat 

kaitannya dengan keahlian dan keterampilan yang telah dipersiapkan 

melalui proses pendidikan dan pelatihan secara khusus dalam bidangnya. 

Karena guru telah dipersiapkan secara khusus untuk berkiprah dalam 

bidang pendidikan. 

A.Tabrani Rusyan dkk, menyarankan bahwa dalam rangka 

mengatasi permasalahan-permasalahan global perlu menerapkan budaya 

kinerja dalam proses pembelajaran dengan cara sebagi berikut:  

a. Meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan 

tuntutan para siswa. 
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b. Menggalakkan penggunaan alat dan media pendiidkan dalam proses 

pembelajaran. 

c. Mendorong lahirnya “sumber daya manusia” yang berkualitas melalui 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien, artinya pembelajaran 

yang maksimal akan menghasilkan prestasi yang maksimal. 

d. Menata pendayagunaan proses pembelajaran, sehingga proses 

pembelajaran berdaya guna dan berhasil guna. 

e. Membina peserta didik yang menghargai nilai-nilai unggul dalam 

proses pembelajaran. 

f. Memotivasi peserta didik, menghargai, dan mengejar kualitas yang 

tinggi melali proses pembelajaran. 

g. Meningkatkan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 

globalisasi. 

h. Memberikan perhatian kepada peserta didik yang berbakat. 

i. Mengubah peserta didik untuk berorientasi kepada kekaryaan bukan 

kepada ijazah. 

j. Membudayakan sikap kritis dan terbuka sebagai syarat tumbuhnya 

pola pikir siswa yang lebih demokratis. 

k. Membudayakan nilai-nilai yang mencintai kualoitas kepada peserta 

didik. 

l. Membudayakan sikap kerja keras, produktif, dan disiplin.61 
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Indikator Kinerja Guru dapat mengacu pada pendapat Nana 

Sudjana dkk, tentang kompetensi kinerja guru, yaitu : 

a. Menguasai bahan yang diajarkan’mengelola program belajar mengajar. 

b. Mengelola kelas. 

c. Menggunakan media/sumber pelajaran. 

d. Menguasai landasan-landasan kependidikan. 

e. Mengelola interaksi belajar mengajar. 

f. Menilai prestasi siswa. 

g. Mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. 

h. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 

i. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian.
62

 

Secara individual, indikator kinerja seorang guru ditentukan oleh 

beberapa bidang sebagai berikut: 

a. Kemampuan. 

b. Komitmen. 

c. Umpan balik. 

d. Kompleksitas tugas. 

e. Tantangan. 

f. Tujuan. 

g. Fasilitas, keakuratan dirinya. 

h. Arah, usaha. 

i. Daya tahan/ketekunan. 
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j. Strategi khusus dalam menghadapi tugas.
63

 

Jadi penulis menyimpulkan bahwa indikator dari kinerja guru 

adalah cara guru dalam mengelolah kelas, guru menguasai bahan ajar, 

guru meningkatkan mutu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa dan lain sebagainya. 

2. Peran dan Fungsi Kepala Sekolah Meningkatkan Kinerja Guru 

Dinas Pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekolah harus 

mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai educator, manajer, administrator, 

dan supervisor.  

a. Kepala Sekolah sebagai Eeducator (Pendidik) 

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai educator, kepala sekolah 

harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme 

tenaga kependidikan disekolahnya. Menciptakan iklim sekolah yang 

kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan 

dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model 

pembelajaran yang menarik, seperti team teaching, moving class¸dan 

mengadakan program akselerasi (acceleration) bagi peserta didik yang 

cerdas diatas normal. 

Sumidjo mengemukakan bahwa memahami arti pendidik tidak 

cukup berpegang pada konotasi yang terkandung dalam definisi pendidik, 

melainkan harus dipelajari keterkaitannya dengan makna pendidikan, 

sarana pendidikan, dan bagaimana strategi pendidikan dilaksanakan. 
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Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus berusaha menanamkan, 

memajukan, dan meningkatkan sedikitnya emapt macam nilai, yakni 

pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik. 

Pembinaan mental, yaitu membina para kependidikan tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan sifat batin dan watak. Dalam hal ini kepala 

sekolah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif agar setiap 

tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, secara 

proporsional dan profesional. Untuk itu, kepala sekolah harus berusaha 

melengkapi sarana, prasarana, dan sumber belajar agar dapat memberikan 

kemudahan kepada para guru dalam melaksanakan tugas utamanya, 

mengajar. 

pembinaan moral, yaitu membina para tenaga kependidikan 

tentang hal-hal yang terkait dengan ajaran baik buruk mengenai suatu 

perbuatam, sikap dan kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing 

tenaga kependidikan. Kepala sekolah harus berusaha memberikan nasihat 

kepada seluruh warga sekolah, minsalnya pada saat upacara bendera dan 

pertemuan rutin. 

Pembinaan fisik, yaitu membina para kependidikan tentang hal-

hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, kesehatan dan 

penampilan mereka secara lahiriah. Kepala sekolah harus mampu 

memberikan dorongan agar para kependidikan terlibat secara aktif dan 

kreatif dalam berbagai kegiatan olahraga baik yang diprogramkan  di 

sekolah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat sekitar sekolah. 
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Pembinaan artistik, yaitu membina tenaga kependidikan tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni dan 

keindahan. Hal ini biasanya dilakukan melalui kegiatan karyawisata yang 

bisa dilakukan setiap akhir tahun ajaran. 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerjanya sebagai educator, khusunya dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dan prestasi belajar peserta 

didik dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

Pertama, mengikutsertakan guru-guru dalam penataran-penataran, 

untuk menambah wawasan para guru. Kepala sekolah juga harus 

memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. Minsalnya memberikan kesempatan bagi para guru 

yang belum mncapai jenjang sarjana untuk mengikuti kuliah di 

universitas terdekat dengan sekolah, yang pelaksanaannya tidak 

mengganggu kegiatan pembelajaran. 

Kedua, kepala sekolah harus berusaha menggerakkan tim evaluasi 

hasil belajar peserta didik untuk lebih giat bekerja, kemudian hasilnya 

diumumkan secara terbuka dan diperlihatkan dipapan pengumuman. Hal 

ini bermanfaat untuk memotivasi para peserta didik agar lebih giat belajar 

dan meningkatkan prestasinya. 

Ketiga, menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah, 

dengan cara mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri 
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pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan, serta memanfaatkannya 

secara efektif dan efisien untuk kepentingan pembelajaran.
64

 

b. Kepala Sekolah sebagai Manajer 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, 

kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan 

tenaga kependiikan melalui kerja sama tau kooperatif, memberikan 

kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan 

kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. 

Pertama, memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama 

atau kooperatif dimaksudkan bahwa dalam peningkatkan profesionalisme 

tenaga kependidikan di sekolah, kepala sekolah harus mementingkan 

kerja sama dengan tenaga kependidikan dan pihak lain yang terkait dalam 

melaksanakan stiap kegiatan. Sebagai manajer kepala sekolah harus mau 

dan mampu memberdayagunakan seluruh sumber daya sekolah dalam 

rangka mewujudkan visi, misi, dan mencapai tujuan. 

Kedua, memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan 

untuk meningkatkan profesinya, sebagai manajer kepala sekolah harus 

meningkatkan profesi secara persuasif dan dari hati ke hati.  

Ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan, 

dimaksudkan bahwa kepala sekolah harus berusaha untuk mendorong 
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keterlibatan semua tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan 

disekolah.
65

 

c. Kepala Sekolah sebagai Administrasi 

Kepala sekolah sebagai administrasi memiliki hubungan yang 

sangat sangat erat dngan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang 

bersifat pencataan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program 

sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan 

untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, 

mengelolah administrasi personalia, mengelolah administrasi sarana dan 

prasarana, mengelolah administrasi kearsipan, dan mengelola secara 

efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas sekolah.
66

 

d. Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus 

untuk membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas 

sehari-hari di sekolah, agar menggunakan pengetahuan dan 

kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang 

tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai 

masyarakat belajar yang lebih efektif. 

Jika supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah, maka ia harus 

mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Pengawasan dan 

pengendalian ini merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di sekolah 
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terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian 

juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar para tenaga 

kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan kepala sekolah 

terhadap tenaga kependidikannya khususnya guru, disebut supervisi 

klinis, yang berujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru 

dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembalajaran yang 

efektif.    

Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam 

kemampuan menyusun, dan melaksanakan program supervisi pendidikan, 

serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program supervisi 

pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas, 

pengembangan program supervisi  untuk kegiatan ekstra kurikuler, 

pengembangan program supervisi perpustakaan, laboratorium, dan 

ujian.
67

 

e. Kepala Sekolah sebagai Leader 

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk 

dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. 

Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader 

dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap kependidikan, visi 
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dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan 

berkomunikasi.
68

 

f. Kepala Sekolah sebagai Innovator 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator, 

kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin 

hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, 

mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh 

tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model 

pembelajaran yang inovatif. 

Kepala sekolah sebagai innovator akan tercermin dari cara-cara ia 

melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, 

rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta adaptabel dan 

fleksibel. 

Kepala sekolah sebagai innovator harus mampu mencari, 

menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan disekolah. 

Gagasan baru tersebut minslanya moving class. Moving class adalah 

mengubah strategi pembelajaran dari pola kelas tetap menjadi kelas 

bidnag studi, sehingga setiap bidang studi memiliki memiliki kelas 

tersendiri, yang dilengkapi dengan alat peraga dan alat-alat lainnya.
69

 

g. Kepala Sekolah sebagai Motivator 

Sebagai motivasi, kepala sekolah harus memiliki strategi yang 

tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam 
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melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan 

melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, 

dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber 

belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar. 

Pengaturan Lingkungan Fisik, lingkungan yang kondusif akan 

menumbuhkan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan 

tugasnya. Oleh karena itu kepala sekolah harus mampu membangkitkan 

motivasi tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan tugas secara 

optimal. Pengaturan lingkungan fisik tersebut diantara lain mencakup 

ruang kerja yang kondusif, ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang 

laboratorium, bengkel, serta mengatur lingkungan sekolah yang nyaman 

dan menyenangkan. 

Pengaturan suasana kerja, seperti halnya iklim fisik, suasana 

kerja yang tenang dan menyenangkan juga akan membangkitkan kinerja 

para tenaga kependidikan. Untuk itu, kepala sekolah harus mampu 

menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan para tenaga 

kependidikan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan 

menyenangkan. 

Disiplin, disiplin dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah kepala sekolah harus 

berusaha menanamkan disiplin kepada semua bawahannya. Melalui 

disiplin kepada semua bawahannya. 
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Dorongan, keberhasilan suatu organisasi atau lembaga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang datang dari dalam 

maupun dari lingkungan. Dari berbagai faktor tersebut, motivator 

merupakan suatu faktor yang cukup dominan dan dapat menggerakkan 

faktor-faktor lain ke arah efektifitas kerja.
70

      

3. Indikator-Indikator Upaya Kepala Sekolah Meningkatkan Kinerja Guru 

Kajian tentang upaya kepala sekolah meningkatkan kinerja guru, 

penulis menyimpulkan dari pendapat beberapa pakar pendidikan yang dapat 

dipergunakan sebagai acuan untuk menjelaskan tentang upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru. Dalam meningkatkan kinerja ada beberapa 

tahap yang harus dilewati yaitu: (1) meningkatkan prestasi bawahan, (2) 

meningkatkan kebiasaan kerja, (3) melakukan tindak lanjut yang efektif, (4) 

melakukan tindakan disiplin yang efektif, (5) memelihara prestasi yang 

meningkat. Setelah prestasi kerja dapat ditingkatkan dapat langsung 

diupayakan tindak lanjut yang efektif.
71

  

Menurut Barmawi dan Mohammad Arifin langkah-langkah strategis 

dalam upaya meningkatkan kinerja guru dapat dilakukan melalui beberapa 

terobosan antara lain: 

a. Membantu guru memahami, memilih dan merumuskan tujuan pendidikan 

yang dicapai. 

b. Mendorong guru agar mampu memecahkan masalah-masalah 

pembelajaran yang dihadapi dan dapat melihat hasil kerja nya. 
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c. Memberikan pengakuan atau penghargaan terhadap prestasi kerja guru 

secara layak, baik yang diberikan oleh kepala sekolah maupun yang 

diberikan semua guru, staf tata usaha,siswa, dan masyarakat umum 

maupun yang diberikan pemerintah. 

d. Mendelegasikan tanggung jawab dan kewenangan kerja kepada guru untuk 

mengelola proses belajar mengajar dengan memberikan kebebasan dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar 

e. Membantu memberikan kemudahan kepada guru dalam proses pengajuan 

kenaikan pangkatnya sesuai dengan peraturan yang belaku. 

f. Membuat kebijakan sekolah dalam pembagian tugas guru, baik beban 

tugas mengajar, beban administrasi guru maupun beban tugas tambahan 

lainnya harus disesuaikan dengan kemampuan guru itu sendiri.\ 

g. Melakukan teknik supervisi yang tepat sesuai dengan kemampuannya dan 

sesuai dengan keinginan guru-guru secara berkesinambungan dalam upaya 

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam proses 

pembelajaran. 

h. Mengupayakan selalu meningkatkan kesejahteraan yang dapat diterima 

guru serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya. 

i. Menciptakan hubungan kerja yang sehat dan menyenangkan dilingkungan 

sekolah baik antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, guru 

dengan peserta didik, guru dengan tata usaha, maupun yang lainnya. 

j. Menciptakan dan menjaga kondisi dan iklim kerja yang sehat dan 

menyenangkan di lingkungan sekolah, terutama didalam kelas, tempat 
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kerja yang menyenangkan, alat pelajaran yang cukup dan bersifat up to 

date, tempat beristirahat di sekolah yang nyaman, kebersihan dan 

keindahan sekolah, penerangan yang cukup dan sebagainya. 

k. Memberikan peluang kepada guru untuk tumbuh dalam meningkatkan 

keahlian mengajar dan memperoleh keterampilan yang baru. 

l. Mengupayakan adanya efek kerja guru disekolah terhadap keharmonisan 

anggota keluarga, pendidikan anggota keluarga, dan terhadap kebahagiaan 

keluarganya. 

m.  Mewujudkan dan menjaga keamanan kerja guru tetap stabil dan posisi 

kerjanya tetap mantap sehingga guru merasa aman dalam pekerjaannya. 

n. Memperhatikan peningkatan status guru dengan memenuhi kelengkapan 

status berupa perlengkapan yang mendukung kedudukan kerja guru, 

minsalnya tersedianya ruang khusus untuk melaksanakan tugas, tempat 

istirahat khusus, tempat parkir khusus, kamar mandi khusus dan 

sebagainya. 

o. Menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa dan anggota masyarakat untuk 

mensukseskan program-program pendidikan di sekolah. 

p. Menciptakan sekolah sebagai lingkungan kerja yang harmonis, sehat, 

dinamis dan nyaman sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan 

penuh produktivitas dan memperoleh kepuasan kerja yang tinggi.
72

 

Adapun upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatan 

kinerja guru adalah sebagai berikut:  
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a. Mengidentifikasi kekurangan, kelemahan, kesulitan, atau masalah-masalah 

yang seringkali dialami oleh guru. 

b. Menetapkan program peningkatan kinerja guru yang diperlukan untuk 

mengatasi kekurangan, kelemahan, kesulitan, atau masalah-masalah yang 

sering dialami oleh guru. 

c. Merumuskan tujuan program peningkatan kinerja guru yang diharapkan 

dapat dicapai pada akhir program pengembangan. 

d. Menerapkan serta merancang materi, metode, dan media yang akan 

digunakan untuk peningkatan kinerja guru. 

e. Menepatkan bentuk dan pengembangan instrumen penilaian yang akan 

dikenakan dalam pengukuran keberhasilan program peningkatan kinerja 

guru. 

f. Menyususn dan mengalokasikan anggaran program peningkatan kinerja 

guru. 

g. Melaksanakan program peningkatan kinerja guru dengan materi, metode 

dan media yang telah dirancang. 

h. Mengukur keberhasilan program peningkatan kinerja guru. 

i. Menetapkan program tindak lanjut program peningkatan kinerja guru.
73

 

Martin dan Millower serta Willower and Kmetz, mengemukakan 

langkah-langkah yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja guru adalah sebagai beikut: 
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1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan mampu 

mendorong semua warga sekolah mewujudkannya. 

2. Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh 

warga sekolah. 

3. Senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan 

pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran dikelas 

serta memberikan umpan balik yang positif dan konstuktif dalam rangka 

memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. 

4. Mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang prosedur 

untuk meminimalisasikan dan konflik negatif. 

5. Mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga 

sekolah yang kreatif, produktif, dan akuntabel. 

6. Memantau kemajuan peserta didik baik secara individal maupun 

kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan 

pembelajaran. 

7. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara kesinambungan.
74

 

Menurut Wahyudi perilaku hubungan manusia yang dilakukan  kepala 

sekolah meliputi: 

1. Menjalin hubungan kerjasama dengan guru. Terbinanya hubungan 

kerjasama yang baik antara kepala sekolah dengan guru, maka tujuan 

sekolah dapat dicapai dengan mudah. 
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2. Menjalin komunikasi dengan guru. Komunikasi sangat penting dilakukan 

oleh kepala sekolah agar program dapat dipahami secara baik oleh guru. 

3. Memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan tugas guru. 

Kepala sekolah memberikan bimbingan dan bantuan sebagai upaya untuk 

memperlancar pelaksanaan tugas guru dalam proses pembelajaran 

disekolah. 

4. Membangun semangat/moral kerja guru, bagi guru yang belum berhasil 

menyelesaikan tugas, maka menjadi kewajiban kepala sekolah untuk 

menumbuhkan kepercayaan diri bagi guru dengan usahanya yang 

maksimal sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasinya. 

5. Menyelesaikan segala permasalahan di sekolah. Sekolah sebagai salah satu 

institusi tidak lepas dari berbagai masalah, agar masalah tidak berlarut dan 

semakin komplek maka kepala sekolah segera mengidentifikasi masalah 

selanjutnya menyelesaikannya. 

6. Mengikutsertakan guru-guru dalam merumuskan pengambilan keputusan. 

Guru merupakan pelaksana setiap keputusan di sekolah, agar keputusan 

dapat diterima oleh semua pihak, maka guru harus dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan. 

7. Menyelesaikan konflik di sekolah. Konflik yang bertentangan dengan 

tujuan sekolah patut dihindari, namun keberadaan konflik tidak bisa 

dihindarkan, maka tugas kepala sekolah mengelolah konflik secara baik. 
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8. Menghormati peraturan sekolah. Tidak hanya guru, karyawan maupun 

siswa yang harus taat terhadap peraturan sekolah, akan tetapi kepala 

sekolah juga harus menghormati peraturan sekolah.  

9. Menciptkan iklim kompetitif yang sehat diantara guru-guru. Semua guru 

berkeinginan untuk mendapatkan promosi, kenaikan pangkat, 

penghargaan, gaji, dan lainnya.
75

 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Suci Muzdalifah (2008), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

kepuasan kerja terhadap kinerja guru pada Sekolah Menengah Atas Al-

Huda Pekanbaru”. Suci Muzdalifah menyatakan bahwa kepuasan kerja 

guru baik. Hal ini dapat dilihat dari angka persentase rata-rata kualitatif 

yang diperoleh dari hasil analisis yakni 78%.76 

2. Zainur (2007), melakukan penelitian dengan judul “Studi Deskriptif 

tentang kinerja guru agama islam di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan 

Rulis Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru”. Menyatakan bahwa kinerja 

guru agama islam dalam mengajar di Sekolah Dasar Negeri tergolong 

kurang baik, dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh 

dari hasil angket tentang kinerja guru yakni 42,58%.
77

 

3. Marlin Astuti (2007), melakukan penelitian dengan judul “ Korelasi 

Persepsi Guru Terhadap Pengawasan Kepala Sekolah Dengan Kinerja 
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Guru di Madrasah Tsanawiyah Sungai Piring Kecamatan Hulu Kuantan 

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”. Menyatakan bahwa  persepsi guru 

terhadap pengawasan kepala madrasah secara umum sudah baik. Hal ini 

dapat dilihat dari angka persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh dari 

hasil analisis yakni 75%, selanjutnya hubungan antara persepsi guru 

terhadap pengawasan kepala madrasah dengan kinerja guru yaitu sebesar 

50,8%.
78

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah  penjabarkan dalam bentuk konkret bagi 

konsep teoritis agar mudah dipahami dan sebagai acuan dilapangan. 

Berdasarkan Kajian tersebut, penulis memfokuskan tentang upaya kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru ekonomi. 

1. Menjalin hubungan kerjasama dengan guru. Terbinanya hubungan 

kerjasama yang baik antara kepala sekolah dengan guru, maka tujuan 

sekolah dapat dicapai dengan mudah. 

a. Kepala sekolah mengadakan KKG (Kelompok Kerja Guru) di sekolah, 

didalam KKG kepala sekolah dan guru membahas tentang masalah 

pembelajaran, pembuatan perangkat, metode, strategi, pengembangan 

materi, maupun tujuan sekolah. 

b. Kepala sekolah mengadakan evaluasi dan perbaikan kinerja guru 

secara berkesimbungan. 
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2. Menjalin komunikasi dengan guru. Komunikasi sangat penting dilakukan 

oleh kepala sekolah agar program dapat dipahami secara baik oleh guru. 

a. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada setiap guru yang ingin 

bertanya. 

b. Guru merasa nyaman berkomunikasi dengan kepala sekolah. 

3. Memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan tugas guru. 

Kepala sekolah memberikan bimbingan dan bantuan sebagai upaya untuk 

memperlancar pelaksanaan tugas guru dalam proses pembelajaran 

disekolah. 

a. Kepala sekolah mengikutsertakan guru-guru dalam kegiatan pelatihan 

dan penataran untuk memperoleh pengetahuan baru dan untuk 

menyelesaikan permasalahannya dalam kegiatan pembelajaran baik 

disekolah maupun diluar sekolah. 

b. Kepala sekolah mengadakan supervisi yang berkelanjutan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam proses 

pembelajaran. 

4. Membangun semangat/moral kerja guru, bagi guru yang belum berhasil 

menyelesaikan tugas, maka menjadi kewajiban kepala sekolah untuk 

menumbuhkan kepercayaan diri bagi guru dengan usahanya yang 

maksimal sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasinya. 

a. Kepala sekolah memberikan kemudahan kepada guru dalam proses 

pengajuan kenaikan pangkat sesuai peraturan yang berlaku supaya 
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guru-guru lebih semangat dalam menyelesaikan pekerjaannya di 

sekolah. 

b. Kepala sekolah membuat program khusus untuk mendorong guru agar 

mampu memecahkan atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. 

5. Menyelesaikan segala permasalahan di sekolah. Sekolah sebagai salah satu 

institusi tidak lepas dari berbagai masalah, agar masalah tidak berlarut dan 

semakin komplek maka kepala sekolah segera mengidentifikasi masalah 

selanjutnya menyelesaikannya. 

a. Kepala sekolah menyelesaikan tentang perubahan peraturan sekolah 

b. Kepala sekolah menyelesaikan permasalahan tentang perubahan 

kurikulum dari KTSP ke K13, dan permasalahan sertifikasi guru. 

6. Mengikutsertakan guru-guru dalam merumuskan pengambilan keputusan. 

Guru merupakan pelaksana setiap keputusan di sekolah, agar keputusan 

dapat diterima oleh semua pihak, maka guru harus dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan. 

a. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada setiap guru untuk 

mengeluarkan pndapat/gagasan/ide terhadap permasalahan yang akan 

diselesaikan. 

b. Kepala sekolah bersikap terbuka untuk menerima masukkan/pendapat 

yang diberikan oleh guru guna untuk kepentingan bersama. 

7. Menyelesaikan konflik di sekolah. Konflik yang bertentangan dengan 

tujuan sekolah patut dihindari, namun keberadaan konflik tidak bisa 

dihindarkan, maka tugas kepala sekolah mengelolah konflik secara baik. 
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a. Kepala sekolah ikut menyelesaikan konflik antar siswa atau antar 

guru. 

b. Kepala sekolah ikut menyelesaikan konflik yang terjadi dilingkungan 

sekolah. 

8. Menghormati peraturan sekolah. Tidak hanya guru, karyawan maupun 

siswa yang harus taat terhadap peraturan sekolah, akan tetapi kepala 

sekolah juga harus menghormati peraturan sekolah.  

a. Kepala sekolah memberlakukan sistem point bagi siswa yang 

melanggar pelaturan. 

b. Kepala sekolah memberikan sanksi bagi guru yang tidak mematuhi 

peraturan sekolah. 

9. Menciptkan iklim kompetitif yang sehat diantara guru-guru. Semua guru 

berkeinginan untuk mendapatkan promosi, kenaikan pangkat, 

penghargaan, gaji, dan lainnya. 

a. Kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru yang 

berprestasi, supaya guru tersebut atau guru yang lain termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

b. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk 

melanjutkan pendidikannya. 


