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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Kompetensi

a. Kompetensi

Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan.

Sesorang yang dinyatakan kompoten di bidang tertentu adalah seseorang

yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan

bidang kerja yang bersangkutan.10

Teori Lewin dikutip dalam Hamzah B. Uno mengindikasikan

bahwa kompetensi seseorang turut dibentuk oleh faktor pengetahuan yang

diperolehnya melalui informasi. Dengan informasi yang diperoleh

seseorang, akan bertambah pengetahuannya yang pada akhirnya terbentuk

kompetensi dirinya. Pendapat Munandar dikutip dalam Hamza B. Uno

bahwa kompetensi merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan

sebagai hasil dari pembawaan dan latiahan.11 Pendapat munandar ini

menginformasikan dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya

kompetensi, yakni faktor bawaan seperti bakat, dan faktor latihan seperti

hasil belajar.

Kompetensi dalam bahasa indonesia merupakan serapan dari

bahasa inggris, competence yang berarti kecakapan dan kemampuan.

10Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 62
11Ibid, hlm. 60-61
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Echols dan Shadily dikutip Jejen Mustafa menyatakan kompetensi adalah

kemampuan pengetahuan, prilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki

guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Sedangkan

menurut Mulyasa dikutip dalam Jejen Mustafa menyatakan bahwa

kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal,

keilmuan, teknologi, sosial, dan spritual yang secara kafah membentuk

kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi,

pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik,

pengembangan pribadi dan profesionalitas.12

R.M. Guion dalam Spencer dan Spencer dikutip dalam Hamzah B.

Uno mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang menonjol

bagai seseorang dan mengindikasikan cara-cara berprilaku atau berfikir,

dalam segala situasi, dan berlangsung terus dalam priode waktu yang

lama. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi adalah

merujuk pada kinerja seseorang dalam pekerjaan yang bisa dilihat dari

pikiran, sikap, dan prilakunya. Spencer dan Spencer membagi lima

karakteristik kompetensi:

a) Motif, yaitu sesuatu yang orang fikirkan dan inginkan yang

menyebabkan sesuatu. Contohnya, orang yang termotivasi dengan

prestasi akan mengatasi segala hambatan untuk mencapai tujuan,

dan bertanggung jawab melaksanakanya.

12Jejen Mustafah, Peningkatan Kompetensi Guru, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011), hlm. 26



12

b) Sifat, yaitu karakteristik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi

informasi. Contohnya penglihatan yang baik adalah kompetensi

sifat fisik bagi seorang pilot. Begitu halnya dengan kontrol diri

emosional dan inisiatif adalah lebih kompleks dalam merespon

situasi secara konsisten. Kompetensi sifat ini pun sangat

dibutuhkan dalam memecahkan masalah dan melaksanakan

panggilan tugas.

c) Konsep diri, yaitu sikap, nilai, dan image dari seseorang.

Contohnya, kepercayaan diri. Kepercayaan atau keyakinan

seseorang agar dia menjadi efektif dalam semua situasi adalah

bagian dari konsep diri.

d) Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki sesorang dalam bidang

tertentu. Contohnya, pengetahuan ahli bedah terhadap urat saraf

dalam tubuh manusia.

e) Keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas

yang berkaitan dengan fisik dan mental. Contoh kemampuan fisik

aalah keterampilan programer komputer untuk menyusun data

secara beraturan. Sedangkan kemampuan berfikir analitas dan

konseftual adalah berkaitan dengan kemampuan mental atau

kognitif seseorang.13

13Hazah B. Uno, Op Cit, hlm. 63
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Dari berbagai pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa

kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki seseorang baik

pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap yang harus dimiliki

,dihayati, dikuasai. untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak dapat

dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki kemampuan tersebut dan

harus tergambar dalam prilaku/tindakan seseorang yang diaktualisasikan

ketika menghadapi tantangan kehidupannya, baik masa kini maupun masa

yang akan datang.

b. Profesional

Dibawah ini ada beberapa pengertian mengenai profesional adalah

sebagai berikut:

1) Menurut UU RI No. 14/2005 Pasal 1ayat 4, profesional adalah

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh sesorang dan menjadi

sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran,

atau kecakapan yang memuhi standar mutu atau norma tertentu serta

memerlukan pendidikan profesi.

2) Menurut Iwan amatir profesional adalah sesuatu yang bersangkutan

dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan,

dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

3) Menurut Tilar profesional diartikan sebagai usaha untuk menjalankan

salah satu profesi berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki

seseorang dan berdasarkan profesi itulah seseoran mendapatkan suatu

imbalan pembayaran berdasarkan standar profesinya.
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4) Menurut supardi profesional berasal dari kata sifat yang berarti sangat

mampu melakukan suatu pekerjaan. Sabagai kata benda, profesional

kurang lebih berarti oarang yang melaksanakan sebuah profesi

menggunakan profesiensi seperti pencaharian. Supardi menyatakan

bahwa profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, penampilan

sesorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Kedua, kinerja

yang dituntut sesuai standar yang telah di tetapkan. Supardi membagi

tujuh tahapan menuju status profesional.

a) Penentuan spesesialisasi bidang pekerjaan.

b) Penentuan tenaga ahli yang memenuhi persyaratan.

c) Penentuakan pedoman kerja sebagai landasan kerja.

d) Peningkatan kreativitas kerja sebagai usaha untuk menciptakan

sesuatu yang lebih baik

e) Penentuan tanggung jawab kerja.

f) Pembentukan organisasi kerja untuk mengatur tenaga kerja.

g) Pemberian pelayanan yang ketat dan penilaian dari masyarakat

pengguana jasa profesi. 14

Profesional mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan

tentang orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang

penampilan sesorang daalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan

profesinya, penyandangan dan penamilan “profesional” ini telah

mendapatkan pengakuan, baik secara formal maupun informal.

14 Jamil Suprihatiningrum, Op Cit, hlm. 50-51
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Guru profesional adalah guru yang telah mendapatkan pengakuan

secata formal berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam kaitan

dengan jabatan ataupun latarbelakang pendidikan formalnya.15

Berdasrkan pengertian diatas dapat disimpulkan profesional adalah

orang yang melaksanakan tugas profesi keguruan dengan penuh tanggung

jawab dan dedikasi tinggi dengan sarana penunjang berupa bekal

pengetahuan yang dimilikinya sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.

c. Kompetensi Guru

Menurut Soyanto dan Asep Jihad Kompetensi guru merupakan

kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara

bertanggung jawab dan layak dimata pemangku kepentingan.16

Menurut Mulyasa kompetensi guru merupakan perpaduan antara

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spritual yang secara

kafah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang

mendidik, pengembangan peribadi dan profesionalitas.17

Kompetensi guru di Indonesia telah pula dikembangkan oleh

Proyek Pembinaan Pendidikan Guru (P3G) Depertemen Pendidikan dan

Kebudayaan. Pada dasarnya kompetensi guru menurut P3G adalah

bertolak dari analisis tugas-tugas seseorang guru, baik sebagai pengajar,

pembimbing, maupun sebagai admistrator kelas

15 Muhammad Surya dkk, Landasan Pendidikan menjadi guru yang baik,(Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010), hlm76

16 Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: Penerbit Erlangga,
2013), hlm.1

17Jejen Mustafa, Meningkatkan Kompetensi Guru, (Jakarta: PRENADAMEDA GROUP,
2011), hlm 27
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Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru

dan dosen pada bab IV Pasal 10 menyebutkan ada empat kompetensi yang

harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Keempat kompetensi tersebut harus dimiliki oleh guru, diminta

atau tidak, mereka melakukanna secara tulus.18

1) Kompetensi pedagogik: meliputi pemahaman terhaap peserta didik,

merancang, dan melaksanakan pembelajaran, dan pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya. Kompetensi ini adalah kompetensi utama yang harus

dimiliki guru agar pembelajaran yang dilakukan efektif dan dinamis.

2) Kompetensi kepribadian: kepribadian merupakan organisasi faktor-

faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku

individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan lain-

lain sifat yang khas dimiliki sesorang yang berkembang apabila orang

tadi berhubungan dengan orang lain.

3) Kompetensi sosial: kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan

guru sebagai anggota masyarakat dan dan sebagai sosial, meliputi: (1)

kemampuan untuk brinteraksi dan berkomunikasi dengan teman

sejawa. Untuk meningkatkan kemampuan profesional. (2) untuk

mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga

kemasyarakatan dan. (3) kemampuan untuk menjalin kerjasama baik

secara individual maupun secara kelompok.

18Nasrul, Profesi & Etika Keguruan, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011), hlm 38
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4) Kompetensi profesional: adalah kompetensi atau kemampuan yang

berhubungan dengan penyesuain tugas-tugas keguruan.19

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

kompetensi guru adalah kemampaun seorang guru yang meliputi

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diwujudkan dalam hasil

karya nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.

d. Kompetensi Profesional Guru

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3)

butiran c dikemukanan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi

profesional guru adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran

secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta

didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar

Nasional Pendididkan.20

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan kompetensi

profesional guru adalah: kemampuan menguasai materi pelajaran secara

luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, sturktur, dan metode

keilmuan/ teknologi/ seni yang menaungi/ koheren dengan materi ajar; (b)

materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep

antara mata pelajaran yang terkait; (d) penerapan konsep keilmuan dalam

kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetensi secara profesional dalam

konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.21

19Ibid, hlm 40-48
20E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2012), hlm. 135
21Jejen Musfah, Op Cit, hlm. 54
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Menurut Suyanto dan Djihad Hisuam, dikutip dalam  Soyanto dan

Asep Jihad kompetensi profesional yaitu memiliki pengetahuan yang luas

pada bidang studi yang diajarkan, memilih dan menggunakan berbagai

metode mengajar di dalam proses belajar-mengajar yang di

selenggarakan.22 Kompetensi profesional merupakan kemampan

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi

yang ditetapkan dalam standar pendidikan.23

Kompetensi profesional artinya guru harus memiliki pengetahuan

yang luas dari subject matter (bidang studi) yang akan diajarkan setara

penguasaan metologi dalam arti memiliki konsep teoritis maupun memilih

metode dalam proses belajar mengajar.24

Menurut Ramayulis kompetensi profesional adalah kompetensi

atau kemampuan yang berhubungan dengan keahlian yang dimilinya

diantara kompetensi tersebut adalah:

1) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang

studi yang diajarkannya, secara mendalam.

2) Kemampuan dalam menguasai ilmu-ilmu lain secara generalis yang

berhubungan dengan keahlianya.

3) Kemampuan adalam mengembangkan kurikulum mata pelajaran.25

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa kompetensi profesional guru menyangkut kemampuan

guru dalam penguasaan terhadap landasan pendidikan. Menguasai bahan

22 Suyanto dan Asep Jihad, Op Cit, hlm 40
23 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 31
24 Hamzah B. Uno, Op Cit, hlm. 69
25 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hlm. 131
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ajar, struktur dan metode keilmuan bidang studi yang diajarkannya serta

materi yang memayunginya untuk melaksanakan tugas profesionalnya dan

dapat menyusun program pengajaran dan menyusun perangkat penilaian

hasil belajar dalam proses pembelajaran.

e. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional Guru

Menurut Jamil Suprihatiningrum ruang lingkup kompetensi

profesional guru antra lain  adalah:

1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi,

fisikologi, sosiologi, dan sebagainya;

2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf

perkembangan siswa;

3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi

tanggung jawabnya.

4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran bervariasi;

5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan

sumber belajar yang relevan;

6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program

pembelajaran;

7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa;

8) Mampu menumbuhkan kepribadian siswa.26

26Jamil Suprihatiningrum, Op Cit, hlm, 115
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Sedangkan secara lebih khusus, Mulyasa mengatakan kompetensi

profesional guru dapat dijabarkan sebgai berikut:

1) Memahami Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi:
a) Standar isi
b) Standar proses
c) Standar kompetensi luas
d) Standar pendidikan dan tenaga kependidikan
e) Standar sarana dan prasana
f) Standar pengelolaan
g) Standar pembiayaab; dan
h) Standar penilaian pendidikan.

2) Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang
meliputi:
a) Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD)
b) Mengembangkan Silabus
c) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
d) Melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta

didik
e) Menilai hasil belajar
f) Menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan zaman.
g) Menguasai materi standar, yang meliputi:
h) Menguasai bahan pengajaran (bidang studi)
i) Menguasai bahan pendalaman (pengayaan)

3) Mengelola program pembelajaran, yaitu meliputi:
a) Merumuskan tujuan
b) Menjabarkan kompetensi dasar
c) Memilih dan mengguanakan metode pembelajaran
d) Memilih dan menyusun prosedur pembelajaran
e) Melaksanakan pembelajaran

4) Mengelola kelas, yang meliputi:
a) Mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran
b) Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif

5) Mengguankan media dan sumber pembelajaran, yang meliputi:
a) Memilih dan menggunakan media pembelajaran
b) Membauta alat-alat pembelajaran
c) Menggunakan dan megelola laboratorium dalam rangka

pembelajran
d) Mengembangkan laboratorium
e) Mengembangkan perpustakaan dalam pembelajaran
f) Mengguanakan lingkungan sebagai sumber belajar

6) Menguasai landasan-landasan kependidikan, yang meliputi:
a) Landasan filosofi
b) Landasan pisikologis
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c) Landasan sosiologis
7) Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik, yang

meliputi:
a) Memahami fungsi pengembangan peserta didik
b) Menyelenggarakan skstra kurikuler (ekskul) dalam rangka

pengembangan peserta didik
c) Menyelenggarakan bimbingan dan konseling dalam rangka

pengembangan peserta didik.
d) Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah, yang

meliputi:
e) Memahami penyelenggaraan administrasi sekolah
f) Menyelenggarakan administrasi sekolah

8) Memahami penelitian dalam pembelajaran, yang meliputi:
a) Mengembangkan rancangan penelitian
b) Melaksanakan penelitian
c) Menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran
9) Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran

a) Memberikan contoh prilaku keteladanan
b) Mengembangkan sikao disiplin dalam pembelajaran

10) Mengembangakn tiori dan konsep dasar kependidikan.
a) Mengembangkan tiori-tiori kepndidikan yang relevan dengan

kebutuhan peserta didik.
b) Mengembangkan konsep-konsep dasar kependidikan yang relevan

dengan kebutuhan peserta didik.
11) Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual, yang

meliputi:
a) Memahami strategi pembelajaran individual
b) Melaksanakan pembelajaran individual.27

f. Indikator Kompetensi Profesional Guru

1) Menguasai Materi, Struktur, dan Konsep Keilmuan Mata Pelajaran.

Penguasan terhadap materi ini menjadi salah satu prasyrat

untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif, karena guru

sering menjadi tempat bertanya bagi siswa dan dapat juga menjadi

sumber pemuas dahaga keingin tahuan siswa.

27E Mulyasa, Op Cit, hlm. 136-138
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2) Menguasai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran

yang Diasuh

Melalui penguasaan terhadap standar kompetensi dan

kompetensi dasar mata pelajaran maka diharapkan guru dapat

mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran secara

cermat. Hal ini karena standar kompetensi dan kompetensi dasar

merupakan arah dan dasar untuk mengembangkan materi pokok,

kegiatan pembelajaran, indikator pencapain kompetensi

3) Mengembangkan Materi Pembelajaran Secara Kreatif

Penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar

dari mata pelajaran yang diasuh guru harus juga dibarengi dengan

kemampuan guru untuk mengembangkan materi pembeljaran sesuai

dengan sturktur keilmuan dan kebutuhan kahs peserta didik. Dalam

menembangkan materi pembelajaran, guru dapat menggunakan model-

model pengembangan sebagaiman yang telah dikuasai dalam teori-

teori pembelajaran.

4) Mengmbangkan Profesional Berkelanjutan Melalui Tindakan

Reflektif.

Kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan itu dapat

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan dalam jabaran

(in-service training) yang dilaksanakan di sekolah atau dalam wadah

kelompok guru (KKG atau MGMP), penelitian kolaboratif, penelitian

tindakan kelas, praktik mengajar bersama dalam bentuk lesson study,
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atau juga mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan fungsional

lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan guru guna memperbaiki atau meningkatkan mutu

pembelajarannya.Sebagai praktisi reflektif guru adalah individu-

individu yang memasuki profesi pengajaran dengan basis pengetahuan

tertentu dan mereka akan selalu belajar pengetahuan dan pengalaman

baru yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sebelumnya.

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Dalam kompetensi profesional, pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi bagi guru diperuntukkan bagi

pengembangan diri atau berkomunikasi dengan kolega atau sejawat.

Sebagaimana yang telah diketahui, penetrasi teknologi informasi dan

komunikasi terutama melalui komputer dan internet telah merambah

begitu dalam pada segala segi kehidupan manusia, dan telah

dimanfaatkan secara luas oleh semua kalangan, dari anak-anak, remaja,

orang dewasa dan para profesional maka kemampuan untuk

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu

hal yang mutlak.28

28Marselus R. Payong, Sertifikasi Profesi Guru, (Jakarta: PT Indeks, 2011), hlm. 44-49
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2. Upaya Kepala Sekolah

a. Pengertian Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan

sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai

suatu tujuan. 29

Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar unntuk mencapai suatu

maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.30 Upaya adalah

Usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu apa yang hendak dicapai untuk

diinginkan.31

Kata upaya diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan

seseorang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian upaya adalah

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

mencari jalan keluar).32

Upaya menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti “ usaha,

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

mencari jalan keluar), daya, upaya.33

Berdasarkan defenisi diatas upaya adalah segala kegiatan yang

dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang

diinginkan, dan dilakukan dengan berbagai cara. Tanpa adnya upaya

segala sesuatu yang dinginkan tidak dpat berjalan dengan semestinya.

29 Kamus Besar Bahasa Indonesia (GITA MEDIA PRESS), hlm. 854
30 Ibid, hlm. 845
31 Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta : Rineka Ciprta, 2004) hlm.

183
32 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 1109
33 W. J. S Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

1984), hlm. 1132
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b. Pengertian Kepala Sekolah

Secara terminology kepala sekolah dapat diartikan sebagai tenaga

fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk mempimpin suatu

sekolah dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar dan tempat

terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid

menerima pelajaran.34

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. Ia harus

dinamik, mampu menjadi inisiator, dinasiator yang baik sehingga tercipta

suasana sekolah yang mendorong guru, peserta didik, tenaga administrasi

mencapai prestasi yang tinggi.35

Kepala sekolah juga merupakan salah satu komponen pendidikan

yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti

diungkapkan 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”.

Dalam pada itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab atas manajemen

34 W. J. S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2002) hlm. 482

35 Supardi, Sekolah Efektif  Konsep Dasar dan Praktiknya, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2013) hlm. 39
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pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses

pembelajaran di sekolah.36

Kepala sekolah adalah seseorang tenaga fungsional guru yang

diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah, tempat diselenggarakannya

proses belajar mengajar, atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang

memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.37

Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas

untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar

mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberik

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran dan juga kepala sekolah

merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam

meningkatkan kualitas pendidikan.38

Berdasarkan definisi diatas kepala sekolah adalah seseorang yang

diangkat sebagai pimpinan sebuah lembaga pendidikan yaitu sekolah yang

telah memenuhi persyaratan sebagai tenaga profesional yang ditugaskan

menjadi pimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan tersebut.

Patron dalam Goodwil Too mengemukakan bahwa seseorang

pimpinan yang baik adalah orang yang setia dan konsusten menunjukkan

karakteristik tertetu: 1) memimpin dengan contoh; 2) demokrasi dan

kooperatif; 3) sangat termotivasi dan mampu memotivasi orang lain; 4)

penyayang; 5) komunikator yang baik; 6) memperlakukan semua

36 E Mulyasa, Op Cit, hlm. 24
37 Muhammad Sulistita, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja

Guru, Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran Semarang, vol. 1 No. 2, Oktober 2013
38 E Mulyasa, Op Cit, hlm. 108
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karyawan dengan hormat, keadilan, dan kesetaraan; 7) prihatin dengan

kesejahtraan karyawan; 8) mendorong partisivasi karyawan dengan umpan

balik fositif; 9) mendorong partisipasi karyawan dalam kebijakan, praktik,

dan prosedur perusahaan; 10) tujuan diarahkan mendorong hasil; 11)

menunjukka baik etika dan moral; 12) mengakui dang menghargai ide-ide

bagus dari rekan-rekan; 13) mengharapkan dan mendorong kinerja dari

rekan-rekan; 14) menjunjung komitmen yang dibuat; 15) berkomunikasi

secara efektif dan profesional; 16) menginformasikan kepada rekan-rekan

mengenai penyesuaian dengan jelas dan cepat; 17) terbuka dan aktif

menjaga komunikasi dengan rekan; 18) menunjukkan keterampilan

mendengarkan yang baik; 19) menyelesaikan konflik secara adil dan tanpa

rasa takut meminta bantuan; 20) memberikan umpan balik yang

memandai; 21) memberikan persuasi positif untuk menciptkan keadaan

fisik, mental dan kesejahtraan sosial; 22) efektif meredam masalah

disiplin; 23) menyediakan informasi yang memadai dan mempromosikan

tepat waktu; 24) perbedaan individu dihormati dan dihargai; 25)

menyediakan beban kerja yang masuk akal; 26) cekatan dalam bertindak

dan efesiensi dalam pembuatan keputusan; 27) menyediakan dan

mendukung kesempatan untuk kemajuan karyawan; 28) memiliki

integritas; 29) imajinasi yang berlian; 30) kemampuan beradaptasi dengan

cepat untuk berubah; 31) kemampuan mengelola secara efesien;  32)

kemampuan berfikir abstrak; 33) kemampaun analisis yang baik; 34)

kesedian bekerja keras; 35) seni mengilhami sementara informasi; 36)
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kemampuan selalu untuk menemukan waktu untuk karyawan; 37)

pemecah persoalan; 38) kemampuan menciptakan visi dan menginspirasi

orang lain untuk mengikuti; 39) mengembangkan teknik-teknik pembuatan

keputusan yang tepat; 40) pujian di depan umum; 41) kritik konstruktif

secara pribadi, berkonsentrasi pada koreksi, bukan menyalahkan; 42)

menekankan keterampilan, bukan aturan.39

Kepala sekolah sebagai pimpinan harus mampu:

1) Menimbulkan kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya

diri pada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing.

2) Memberikan bimbingan dan mengarahkan para bawahan serta

memberikan dorongan, memacu, dan berdiri di depan demi kemajuan

dan memberikan inspirasi dalam mencapai tujuan.

Apabila kepala sekolah ingin berhasil mengerakkan bawahan, seorang

kepala sekolah harus:

1) Menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang bersifat memaksa

atau bertindak keras.

2) Mampu melakukan tindakan yang melahirkan kemauan untuk bekerja

dengan semangat dan percaya diri.

3) Mampu membujuk bawahan, sehingga bawahan yakin apa yang

dilakukan adalah benar.40

39 Sudarwan Danim, Kepemimpinan Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 14-15
40 Ibid, hlm. 5
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Dinas pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekolah harus

mampu melkasanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer,

administratror, dan supervisor (EMAS). Dalam perkemabangan

selanjutnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan

Zaman, kepala sekolah juga harus mampu berperan sebagai leader,

innovator, dan motivator di sekolahnya. Dengan demikian dalam

pradikma baru manajemen pendidikan, kepala sekolah setidakanya harus

mampu berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor,

leader, innovator, motivator (EMASLIM).41

1) Kepala sekolah sebagai edukator

Dalam melakukan fungsinya sebagai sebagai edukator, kepala

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan

profesionalisme tenaga pendidikkan di sekilahnya, menciptakan iklim

sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah,

memberikan dorongan kepada seluruh tenaga pendidik dan

mningkatkan pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik.

Pembinaan mental yaitu pembinaan tentang hal-hal yang

berkaitan dengan sikap batin dan watak. Dalam hal ini kepala sekolah

harus mampu menciptakan iklim yang kondusif agar setiap pendidik

dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Untuk itu, kepala sekolah harus profesional melengkapi sarana,

prasana, dan sumber belajar agar dapat memberi kemudahan kepada

41 E Mulyasa, Op Cit, hlm. 98
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para guru dalam melaksanakan tugas utamanya, mengajar. Mengajar

dalam arti memberi kemudahan belajar bagai peserta didik.

Pembinaan fisik yaitu yaitu pembinaan para pendidik dan tenaga

kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani

atau badan, kesehatan dan penampilan mereka secara lahiria. Kepala

sekolah harus mampu memberikan dorongan agar tenaga pendidik

terliaht aktif dan kreatif.

Pembinaan artistic yaitu membeina tenaga pendidik tentang hal-

hal berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni keindahan.

Sebagai educator kepala sekolah harus senantiasa berupaya

meningkatkan kualitas pembelajran yang dilakuakan oleh para guru.

2) Kepala sekolah sebagai manajer

Dalam rangka melakukan perana dan fungsinya sebagai

manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk

memberdayakan pendidik melalui kerjasama atau koperatif, memberi

kesempatan kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan profesinya

dan mendorong keterlibatan seluruh pendidik dalam berbagai kegiatan

yang menunjang program sekolah.

3) Kepala sekolah sebagai administrator

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang

sangat erat dengan berbagai aktifitas pengelolaan administrasi yang

bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program

sekolah.
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4) Kepala sekolah sebagai supervisor

Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam

kemampuan menyusun dan melaksanakan program supervisi

pendidikan, serta memanfaatkan hasilnya, kemampuan untuk

meningkatkan kinerja pendidik dan memanfaatkan hasil supervisi

untuk mengembangkan sekolah.

Dalam melaksanakannyakepala sekolah sebagai supervisor

harus memperhatikan prinsip-prinsip: hubungan konsultatif kolegigal

dan bukan hirarkis, dilaksanakan secara demokratis, berpusat pada

guru, dilakukan berdasarkan kebutuan pendidik, merupaka bantuak

profesioanl. Kepala sekolah sebagai supervisor dapat dilakuakan

secara efektif antara lain melalui diskusi kelompok, kunjungan

kekelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran.

5) Kepala sekolah sebagai leader

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan

petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan pendidik,

membuka komunikasi dua arah dan mendelegasi tugas. Wahjosumijo

mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai leader harus memiliki

karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar,

pengalaman dan pengetahuan profesional serta pengetahuan

adminstrasi dan pengawasan.
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6) Kepala sekolah sebagai innovator

Dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator

kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalani

hubungan harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru,

mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh

pendidik di sekolah dan mengembangkan model-model pembelajaran

yang inovatif. Kepala sekolah sebagai innovator akan tercermin dari

cara ia melakukan pekerjaaanya secara konstruktif, kreatif, delegatif,

integratif, rasional, objektif, pramatis, keteladanan, disiplin, serta

adaptabel, dan fleksibel.

7) Kepala sekolah sebagai motivator

Sebagai motovator kepala sekolah harus memiliki strategi yang

tepat untuk memberikan motovasi kepada para pendidik dalam

melakukan berbagai tugas dan fungsinya, motivasi ini dapat

ditimbulkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana

kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyedian

berbagai sumber belajar melalui pengembangan puasat sumber

belajar.42

Persiapan untuk menjadi guru yang kompeten merupakan tugas

bagi kepala sekolah dalam lingkungan sekolah. Sedangkan wujud

peran pemerintah dalam upaya peningkatan kompetensi adalah

ditetapkanya standar kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi guru.

42 Tuti Andriani, Kepemimpinan Pendidikan, (Bogor: Educationmattersmost publisihing,
2015), hlm. 63-84
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Adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan standar kompetensi

dan sertifikasi guru antara lain dengan disahknya Undang-Undang

guru dan dosen yang ditindak lanjuti dengan pengembangan

Rancangan Peraturan Pemenrintah (RPP) tentang guru dan dosen.

Semua itu wujud dari peran pemerintah untuk meningkatkan

profesionalisme dan kompetensi guru.

c. Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatakan Kompetensi

Profesional Guru

Dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru kepala

sekolah haruslah mengetahui dan memahami posisinya sebagai agen

perubahan guna mencetak standar ukuran guru yang profesional yang

berguana sebagai tolak ukur dalam upaya meningkatkan kompetensi

profesional guru.

Menurut Ibrahim Bafadal peningkatan kemampuan profesional

guru adalah sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi

matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu nengelola

sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi,

yang belum trakreditasi menjadi terakderitasi.43

Menurut Semiwan bahwa pemenuhan persyaratan guru profesional

akan mengubah peran guru yang semulanya sebagai orator yang verbalitas

menjadi berkualitas dinamis dalam menciptakan suatu suasana dalan

lingkungan belajar yang invitation learning enviornmen.

43 Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2013), hlm. 44
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Menurut Akadum bahwa ada lima penyebab rendahnya profesional

guru yaitu:

1) Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total.

2) Rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika

profesi keguruan.

3) Pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah

hati dari pengambilan kebijakan, dan pihak-pihak terlibat.

4) Masih belum smoothnya perbedaan pendapat tentang proporsi materi

ajar yang diberikan kepada calon guru

5) Masih belum berfungsi PGRI sebagai organisasi profesi yang berupaya

secara maksimal meningkatakan kemampuan profesioanl anggotanya.

Upaya yang harus dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan

kompetensi profesional guru adalah antra lain:

1) Kepala sekolah menempatkan atau memberikan pekerjaan atau tugas-

tugas sesuai dengan bidang keahlian.

2) Kepala sekolah harus dapat mngupayakan peningkatan kinerja guru

melalui program pembinaan kemampauan tenaga akademik.

3) Kepala sekolah mengikutsertakan guru-guru dalam kegiatan penataran-

penataran untuk menambah wawasan guru.

4) Kepala sekolah mengikutsertakan guru-guru dalam kegiatan seminar

pendidikan yang sesuai dengan minat dan bidang studi yang dipegang

dalam usaha mengembangkan profesinya.
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5) Kepala sekolah mengadakan diskusi-diskusi ilmiah secara berkala

disekolah.

6) Kepala sekolah mengembangkan cara belajar berkelompok untuk guru

guru sebidang studi.44

Menurut Pidarta dalam Mulyasa  bahwa kepala sekolah untuk

mengembangkan atau membina kompetensi profesional guru antara lain:

1) Belajar lebih lanjut.

2) Kepala sekolah menghimbau dan mengikut sertakan sarana dan

fasilitas sanggar-sanggar seperti Sanggar Pemantapan Kerja Guru.

3) Kepala sekolah ikut mencarikan jalan agar guru-guru mendapat

kesempatan yang lebih besar dalam mengikuti penataran-penataran

pendidikan.

4) Ikut memperluas kesempatan agar guru-guru dapat mengikuti seminar

pendidikan yang sesuai dengan minat dan bidang studi yang dipegang

dalam usaha mengembangkan profesinya.

5) Mengadakan diskusi-diskusi ilmiah secara berkala di sekolah.

6) Mengembangkan cara belajar berkelompok untuk guru-guru bidang

studi.45

Menurut Ali Mudlofir, strategi dan teknik peningkatan kompetensi

profesonal guru  dapat di tempuh melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1) Mnegikutsertakan guru dalam kegiatan In-house trening (ITH),

44https://mukhliscaniago.wordpress.com/2009/10/26/profesionalisme-kinerja-guru-
menyongsong-masa-depan-presented-by-mukhlis/

45 Ali Mudlofir, Pendidik Profesional, (Jakarta: Rajagrafiondo Persada, 2013), hlm. 135-
136
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2) Program magang. Program magang adalah pelatihan yang

dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka

meningkatkan kompetensi profesional guru.

3) Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah

4) Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh

5) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus

6) Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.

7) Pembinaan interksi oleh kepala sekolah

8) Pendidikan lanjut.

9) Diskusi masalah-masalah pendidikan

10) Mengikutsertakan guru dalam kegiatan seminar.

11) Mengikutsertkan guru dalam kegiatan Worksop.46

Menurut Suryo Subroto berdasarkan kegiatan peningkatan

kompetensi profesional guru yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah

adalah sebagai berikut:

1) Dalam melaksanakan pembinaan profesional guru, kepala sekolah bisa

menyusunkan program penyetaraan bagi guru-guru yang memiliki

kualifikasi D3 agar memiliki pernyataraan S1/Akta IV, sehingga

mereka dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan  yang

menunjang tugasnya.

2) Untuk meningkatkan profesional guru yang sifatnya khusus bisa

dilakukan oleh kepala sekolah dengan mengikut sertakan guru-guru

46 Httpfile.wordpress.com201001skripsi-manajemen-pemberian-insentif.pdf.pdf.
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dalam pelatihan yang dilakukan oleh Depdiknas.  Hal tersebut

dilakukan untuk meningkatkan kerja guru dalam membenahi materi

metodologi pembelajaran.

3) Peningkatan profesional guru melalui PKG (pemanfaatan kerja guru)

dan KKG (kelompok kerja guru).  Melalui wadah ini para guru

diarahkan mencari berbagai pengalaman mengenai metodologi

pembelajaran bahan ajar yang dapat diterapkan di dalam kelas.

4) Meningkatkan kesejahteraan guru, kesejahteraan guru tidak dapat

diabaikan, karena merupakan salah satu faktor penentu dalam

meningkatkan kinerja yang secara langsung berpengaruh terhadap

mutu pendidikan Peningkatan kesejahteraan guru dapat dilakukan

antara lain memberikan insentif di luar gaji, imbalan dan pengalaman,

serta tunjang-tunjangan yang dapat meningkatkan kinerja.47

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang upaya kepala sekolah juga ini pernah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya. Diantaranya:

1. Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru

di Madrasah Aliyah Kejuruan Al-Falah Desa Bukit Teratai Kec. Rumbio

Jay oleh Sri Darmasari 2014.

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa upaya kepala sekolah

dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru dikata gorikan sangat

47 Suryo Subroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta. PT. Rineka Cipta, 2010),
hlm. 183
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baik dengan persentase 83,2% yang berada pada rentang 81%-100%.48

Berdasarkan penelitian diatas, kajian penelitian penulis sangat memiliki

perbedaan, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Sri Darmasari Yenti

upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogig.

Sedangkan yang penulis lakukan mengkaji upaya kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi profesional guru ekonomi. Sedangkan

persamaan antara penelitian ini adalah sama sama meneliti upaya kepala

sekolah dalam meningkatkan kompetensi.

2. Upaya Kepala Sekolah Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Kompetensi

Dalam KTSP Di Sekolah Dasar Negeri 009 Kecamatan Bangkinang

Seberang Kampar oleh Apriana Sena 2012.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan kemampuan guru

dalam menyusun rencana pelaksanan pembelajaran berbasis kompetensi

dalam KTSP di kategorikan sangat maksimal. Hal ini dapat diliat dari hasil

persentase angket yaitu 82,26%, karena rata-rata persentase yang diperoleh

pada ukuran 81%-100%. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya kepala

sekolah meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun rencana

pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dalam KTSP di SD Negeri

009 kecamatan Bangkinang seberang Kabupaten Kampar sangat

48Sri Darmasari, Upaya Kepala Sekolah dalaSm Meningkatkan Kompetensi Pedagogik
Guru di Madrasah Aliyah Kejuruan Al-Falah Desa Bukit Teratai Kec.Rumbio Jaya, (FTK,
UIN SUSKA RIAU, 2014)
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maksimal.49 Berdasarkan penelitian diatas, kajian penelitian penulis sangat

memiliki perbedaan, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Apriana

Sena upaya kepala sekolah meningkatkan kemampuan guru dalam

menyusun rencana Pelaksanaan pembelajaran Berbasis Kompetensi

Sedangkan yang penulis lakukan mengkaji upaya kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi profesional guru ekonomi. Sedangkan

persamaan antara penelitian ini sama-sama jenis penelitian kulaitatif dan

sama-sama mengkaji tentang upaya kepala sekolah.

3. Kompetensi Profesional Guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model

Pekanbaru oleh Nurrizka Nurulliah 2011. Berdasarkan haril penelitian ini

dapat disimpulkan kompetensi profesional guru di madrasah aliyah negeri

2 man model Pekanbaru, menunjukkan kompetensi yang profesional . Hal

ini dapat diketahui dari hasil observasi yang menunjukkan hasil akhir

yaitu, (94,44%) yang berarti Profesional.50

Berdasarkan penelitian diatas, kajian penelitian penulis sangat memiliki

perbedaan, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Nurrizka Nurulliah

Kompetensi Profesional Guru Perbedaan penelitian ini dengan peneliti

penulis, penelitian sebelumya memfokuskan penelitian kepada kompetensi

profesional guru. Sedangkan yang penulis lakukan mengkaji upaya kepala

sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru ekonomi.

49 Apriana Sena, Upaya kepala sekolah meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun
rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dalam KTSP di Sekolah Dasar
Negeri 009 Kecamatan Bangkinang Seberang Kampar, (FTK, UIN SUSKA RIAU, 2012)

50Nurrizka Nurulliah, Kompetensi Profesional Guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model
Pekanbaru, (FTK, UIN SUSKA RIAU, 2011)
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Sedangkan persamaan antara penelitian ini sama-sama jenis penelitian

kulaitatif dan sama-sama mengkaji tentang kompetensi profesioanl guru.

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 kompetensi profesional guru ekonomi.

1. Menempatkan atau memberikan pekerjaan atau tugas-tugas sesuai dengan

bidang keahliannya

a. Kepala sekolah memastikan bahwa bidang studi yang diajarkan guru

ekonomi sesuai dengan bidang keahliannya

b. Kepala sekolah mengikutsertakan guru ekonomi mengerjakan

aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan pembelajaran ekonomi

2. Meningkatkan program peningkatan pembinaan akademik.

a. Kepala sekolah mengikutsertakan guru ekonomi dalam kegiatan PKG

(Pusat Kegiatan Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajran).

b. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru ekonomi untuk

melanjutkan pendidikannya

3. Mengikutsertakan guru-guru dalam kegiatan penataran-penataran.

a. Kepala sekolah mengikutsertakan guru ekonomi dalam kegiatan

lokakary ekonomi.
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b. Kepala sekolah mengikutsertakan guru ekonomi dalam kegiatan

worksop untuk memperoleh keterampilan baru dalam mengajar yang

dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya

4. Mengikutsertakan guru-guru dalam kegiatan seminar

a. Kepala sekolah mengikutsertakan guru ekonomi dalam kegiatan Diklat

untuk meningkatkan kompetensi.

b. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru ekonomi untuk

mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang kemampuan mengajar.

5. Mengadakan diskusi-diskuai ilmiah secara berkala disekolah.

a. Kepala sekolah berdialoq secara langsung dengan guru ekonomi

membahas tentang pengunaan kurikulum 2013 pada mata pelajaran

ekonomi secara berkala.

b. Kepala sekolah mengadakan musayawarah bersama para guru ekonomi

secara rutin di sekolah tentang pembelajaran yang inovatif

6. mengembangkan cara belajar berkelompok untuk guru-guru bidang studi.

a. Kepala sekolah mendukung dibentuknya kelompok kerja guru

ekonomi.

b. Kepala sekolah membuat program khusus yang terjadwal untuk

mendorong guru ekonomi agar mampu menciptakan pembelajaran

yang kreatif dan produktif.


