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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Konsep Teoritis 

1. Pemberdayaan Guru 

a. Pengertian Pemberdayaan Guru 

Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata empowerment, 

yang berasal dari kata “empower” yang mengandung pengertian, (1) 

to give power to (memberi kekuasaan, kekuatan pada pihak lain (2) 

to give ability to (usaha untuk memberikan kemampuan. Dalam 

Bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya”, 

yang berarti kekuatan atau tenaga, ada juga yang mengartikan 

sebagai potensi yang dapat menggerakan sesuatu. Namun secara 

umum diartikan lebih berdaya dari sebelumnya baik dalam hal 

wewenang, tanggung jawab maupun kemampuan individual 

manusia.
10

  

Pemberdayaan (empowerment) merupakan bagian kegiatan 

pengembangan melalui employee involvement, yaitu memberikan 

wewenang dan tanggung jawab yang cukup untuk penyelesaian 

tugas dan pengambilan keputusan. Pemberdayaan merupakan salah 

satu wujud dari sistem desentralisasi yang melibatkan bawahan 

dalam pembuatan keputusan. Dalam hal ini, pemberdayaan juga 

                                                           
10

 Imam Wahyudi, Pengembangan Pendidikan (Strategi Inovatif dan Kreatif dalam 

Mengelola Pendidikan Secara Komprehensif), Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2012, hal. 25-26. 
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sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan 

kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong 

mereka untuk kreatif agar dapat merampungkan tugasnya sebaik 

mungkin. Dengan demikian, pemberdayaan pada hakikatnya 

merupakan kegiatan untuk memperdayakan manusia melalui 

perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, yang berupa 

kemampuan (competency), kepercayaan (confidence), wewenang 

(authority) dan tanggung jawab (responsibility) dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan (activities) organisasi untuk 

meningkatkan kinerja (performance).
11

  

Khan dalam Kadarisman mengemukakan metode-metode 

pemberdayaan sumber daya manusia yaitu tahap pertama 

pemberdayaan adalah adanya keinginan dari pemimpin untuk 

mendelegasikan dan melibat pekerja. Setelah adanya keinginan dari 

pemimpin untuk melakukan pemberdayaan, langkah selanjutnya 

adalah membangun kepercayaan. Adanya saling percaya diantara 

anggota organisasi akan tercipta kondisi yang baik untuk pertukaran 

informasi dan saran tanpa adanya rasa takut. Langkah selanjutnya 

setelah adanya saling percaya adalah menimbulkan rasa percaya diri 

dengan menghargai terhadap kemampuan yang dimiliki oleh 

anggota. Langkah ke empat menjaga kredibilitas dengan 

penghargaan dan mengembangkan lingkungan kerja yang 

mendorong kompetisi yang sehat sehingga tercipta organisasi yang 

memiliki performance yang tinggi. Tahap dalam proses 

pemberdayaan selanjutnya adalah pertanggungjawaban anggota pada 

wewenang yang diberikan. langkah terakhir adalah adanya 

komunikasi yang terbuka untuk menciptakan saling memahami 

antara anggota dengan pemimpin. Keterbukaan ini dapat diwujudkan 

dengan adanya kritik dan saran terhadap hasil dan prestasi dilakukan 

pekerja. 
12

  

Agar kegiatan sekolah lebih efektif, maka kepala sekolah 

sesuai aturan main yang berlaku mendelegesikan tugas-tugas 

                                                           
11

 Nurul Ulfatin dan Teguh Triwiyanto, Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang 

Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 90. 
12

 Kadarisman, Op.Cit., hal 260-261 
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manajemen pendidikan dan pengajaran kepada wakil kepala sekolah 

bidang pendidikan dan pengajaran, urusan keuangan dan 

administrasi umum kepada wakil kepala sekolah bidang keuangan 

dan umum, dan urusan kesiswaan kepada wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan.  

Meskipun tugas-tugas tersebut telah didelegasikan kepada 

wakil kepala sekolah, tetapi kontrol dan tanggung jawab tetap ada 

pada kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah sebagai pemimpin tidak 

dapat membiarkan begitu saja tugas yang telah didelegasikan, tetapi 

harus tetap melakukan kontrol apakah dilaksanakan sesuai aturan 

yang berlaku atau tidak, meskipun demikian intervensi yang 

berlebihan dapat berakibat buruk pada sistem persekolahan. Dalam 

pendelegasian atau pemberian wewenang, pemimpin harus 

memahami jenis kewenangan dan volume tugas yang melekat pada 

setiap kewenangan yang diberikan menjadi sangat penting, dengan 

sadar ditetapkan kualifikasi yang dibutuhkan dalam mendukung 

terlaksananya tugas yang didelegasikan. Pendelegasian ini dapat 

memperkuat tenaga organisasi dalam menggerakkan seluruh 

potensinya.  

Kualifikasi penerima wewenang berkenaan dengan aspek 

keahlian, posisi dan perilakunya dengan mempertimbangkan secara 

jelas penentuan formasi tugas, tanggung jawab, prosedur, prospek 

pengembangan dan pendayagunaan diarahkan pada internalisasi 
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prinsip moral dan etika yang menjadi landasan terbangunnya 

akuntabilitas mereka sebagai pemberi dan penerima wewenang serta 

menjamin proses penyelenggaraannya benar-benar bergerak sejalan 

dengan aspirasi masyarakat yaitu tidak menyimpang dari prinsip-

prinsip etika, aturan penyelenggaraan satuan pendidikan, hukum dan 

konstitusi negara.
13

 

Dalam konteks pendidikan, guru merupakan kunci dalam 

peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada pada titik sentral 

dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada 

perubahan-perubahan kualitatif. Bahkan secara tegas Brandt 

sebagaimana dikutip Supriadi dan Jalal dalam Momon Sudarma 

menyatakan bahwa:  

Pembaharuan kurikulum, pengembangan metode-metode 

mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya akan 

berarti apabila melibatkan guru.  

 

Urgensi peran dan posisi guru ini, senada dengan Babari dan 

Prijono yang menyatakan bahwa: 

Guru dan dosen adalah faktor kunci dalam proses 

pemberdayaan dalam dunia pendidikan. Dengan kata lain, 

kualitas pendidikan Indonesia sangat ditentukan oleh faktor 

guru sebagai unsur dinamis dalam proses pendidikan. Oleh 

karena itu, perhatian terhadap guru sebagai profesi atau 

pribadi, menjadi satu bagian penting dalam proses 

peningkatan mutu layanan dan kualitas lulusan pendidikan.
14

 

 

                                                           
13

 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, Cet; VII, Bandung: Alfabeta, 

2013, hal. 161-162. 
14

 Momon Sudarma, Profesi Guru (Dipuji, dikritisi, dan dicaci) Jakarta: Rajawali Pers, 

2013, hal. 148. 
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Menurut Murray dalam Yusparizal, pemberdayaan 

merupakan proses dimana guru menjadi mampu terlibat, berbagi, 

dan mempengaruhi yang pada akhirnya akan memberi dampak 

positif terhadap kehidupan mereka. Pemberdayaan guru akan 

berakibat pada meningkatnya sikap dan kemampuan peserta didik. 

Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan guru adalah 

proses memberikan kemampuan kepada guru sehingga mampu 

memberikan pertimbangan terkait baik atau tidaknya cara mengajar, 

kemudian mampu mengambil keputusan sendiri untuk 

menyelesaikan permasalahan mengajar yang dihadapi di dalam kelas 

sehingga bisa bekerja dengan kinerja yang lebih tinggi dan lebih baik 

lagi.
15

  

Dalam dunia pendidikan, pemberdayaan merupakan cara 

yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik dari kepala sekolah (manajer), para guru, dan para pegawai. 

Proses yang ditempuh untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan 

produktif tersebut adalah dengan membagi tanggung jawab secara 

proporsional kepada para guru. Satu prinsip terpenting dalam 

pemberdayaan ini adalah melibatkan guru dalam proses pengambilan 

                                                           
15

 Yusparizal, Enam Langkah Praktis dalam Upaya Pemberdayaan Guru, Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, artikel diakses 16 Februari 2017 dari 

http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/upload/2016/03/11. 

http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/upload/2016/03/11
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keputusan dan tanggung jawab. Melalui proses pemberdayaan itu 

diharapkan para guru memiliki kepercayaan diri (self-reliance).
16

 

b. Tujuan Pemberdayaan  

Tujuan pembedayaan paling tidak harus diarahkan untuk hal 

yang sangat pokok, yaitu: 

1) Untuk menghasilkan keputusan yang terbaik dalam perencanaan 

yang lebih baik. 

2) Untuk keterlaksanaan program yang lebih baik dan akhirnya 

mendapatkan hasil yang lebih baik 

3) Untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas 

keputusan.
17

 

 

c. Tahapan Pemberdayaan  

Ada tiga tahapan untuk melakukan pemberdayaan, yaitu: 

1) Menyadarkan, yaitu memberikan pemahaman atau pengertian 

bahwa yang bersangkutan mempunyai hak yang sama dalam 

melakukan perubahan organisasi. 

2) Memampukan (capacity building), yaitu yang bersangkutan 

diberi daya atau kemampuan agar dapat diberikan “kekuasaan”. 

Pemberian kemampuan umumnya dilakukan dengan pelatihan 

atau workshop. 

3) Memberikan daya (empowerment), yaitu yang bersangkutan 

diberikan daya kekuasaan, otoritas, atau peluang sesuai dengan 

kecakapan yang dimiliki dengan merujuk pada assessment atau 

kebutuhan.
18

 

Ciri-ciri orang yang diberdayakan adalah: 

1) Ada rasa memiliki terhadap pekerjaannya. 

2) Bertanggung jawab memberikan andil yang besar dalam 

memajukan pekerjaan di tempat kerjanya. 

3) Pekerjaannya sangat berarti bagi tempat kerjanya. 

4) Tahu dimana harus berdiri, artinya memiliki kontrol terhadap 

pekerjaan. 

                                                           
16

 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 

32. 
17

 Nurul Ulfatin dan Teguh Triwiyanto, Op.Cit., hal. 91 
18

 Ibid., hal. 92 
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5) Pekerjaan merupakan bagian hidupnya.
19

 

Hal-hal yang membuat seseorang menjadi tidak diberdayakan 

adalah: 

1) Tidak diberi tanggung jawab. 

2) Pekerjaan kurang berarti 

3) Tidak ada tantangan. 

4) Tidak diberi kewenangan. 

5) Tidak dipercaya, tidak ada pujian. 

6) Komunikasi lemah, tidak didengar. 

7) Kurang dukungan, bimbingan dan umpan balik. 

8) Diperlakukan secara tidak manusiawi.
20

 

Agar pemberdayaan sumber daya manusia di sekolah dapat 

dilaksanakan secara optimal, menurut Slamet P.H dalam Ikbal 

Barlian dibutuhkan kreativitas kepala sekolah untuk melakukan 

upaya-upaya pemberdayaan terhadap stafnya, baik staf akdemik 

maupun administrasi dengan cara: 

1) Merancang suatu jabatan yang memberikan rasa memiliki dan 

tanggung jawab. 

2) Mengupayakan terbentuknya kerjasama kelompok. 

3) Mengupayakan peningkatan kemampuan dan kesanggupan kerja 

seseorang. 

4) Memberikan pendelegasian dan melakukan pengawasan yang 

jelas. 

5) Menyusun secara bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang 

jelas yang dapat diterima oleh warganya. 

6) Mengomunikasikan secara efekttif tentang rencana, 

implementasi, dan hasil kerja. 

7) Mengupayakan sistem yang memberdayakan semua orangg 

terhadap komunikasi. Kompensasi, evaluasi, disiplin, kebijakan 

personal, seleksi, dan promosi, informasi pelatihan dan 

pengembangan, serta pengembangan karier.
21

 

 

                                                           
19

 Ikbal Barlian, Manajemen Berbasis Sekolah (Menuju Sekolah Berprestasi), Jakarta: 

Erlangga, 2013, hal. 13. 
20

 Ibid., hal. 13. 
21

 Ibid., hal. 14. 
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Kreativitas muncul sebagai akibat dari pemberdayaan 

terhadap individu. Pemberdayaan akan menghasilkan rasa percaya 

diri pada orang yang diberdayakan. Rasa percaya diri ini akan 

menumbuhkan berbagai kreativitas yang tidak pernah terduga 

sebelumnya. Dengan demikian, pemberdayaan terhadap seseorang 

akan mendorong timbulnya kreativitas. Dalam kontek sekolah, 

tentunya kepala sekolah perlu memberdayakan para stafnya, baik 

staf administrasi ataupun staf akademik. 

Menurut Suryadi dalam Ikbal Barlian para pendidik yang 

diberdayakan dapat menunjukan kualitasnya sebagai seorang 

pendidik dengan ciri-ciri berikut ini. 

1) Kemampuan profesional 

Kemampuan profesional terdiri dari kemampuan 

intelektual, sikap dan prestasi dalam bekerja.  

2) Upaya-upaya profesional 

Upaya profesional seorang pendidik adalah 

menstransformasikan kemampuan profesional yang dimilikinya 

ke dalam tindakan mengajar yang nyata. Dalam beberapa 

penelitian, upaya profesional pendidik ditunjukan oleh 

kegiatannya dalam mengajar dan meningkatkan kemampuannya 

menguasai keahlian mengajar. Keahlian mengajar berupa 

keahlian menguasai materi pembelajaran, penggunaan bahan-

bahan pengajaran, dan mengolola kegaitan belajar peserta didik. 
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3) Kesesuaian waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional 

Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional 

menunjukan intensitas waktu yang digunakan oleh seorang 

pendidik dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. 

Kegiatan ini merupakan salah satu indicator mutu pendidik. 

dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa konsepsi waktu 

belajar yang diukur dalam proses belajar peserta didik secara 

peorangan, merupakan salah satu cara terbaik untuk 

memprediksi mutu hasil belajar peserta didik. 

4) Kesesuaian antara keahlian dan pekerjaan 

Ini berangkat dari asumsi bahwa pendidik yang 

dipersiapkan untuk mengajar suatu mata pelajaran dianggap 

bermutu jika pendidik tersebut mengajar mata pelajaran yang 

sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya di perguruan 

tinggi. Ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk menilai 

mutu profesional seorang pendidik. 
22

 

Pemberian kekuasaan, dari sudut pandang ilmu manajemen, 

prinsipnya tidak lain adalah delegasi tugas atau pelimpahan 

kewenangan. Kata lainnya adalah pemberdayaan (empowerment) 

terhadap bawahan sampai mereka mampu memberdayakan dirinya 

sendiri (self-empowerment). Pemberdayaan, yang sesekali diartikan 

sebagai “pemberian kekuasaan” tidak berarti membiarkan setiap 

                                                           
22
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orang melakukan apa yang ingin mereka kerjakan, tanpa kriteria 

yang jelas. Menurut Pfeiffer dalam Sudarman Danim, proses 

pendelegasian harus meliputi lima pola yang diringkas sebagai 

berikut: 

1) Persiapan  

Guru harus dipersiapkan untuk menerima tambahan 

tanggung jawab. Prakarsa ini melibatkan pengembangan staf 

dan pelatihan, pembelajaran percobaan, dan proses 

desentralisasi secara bertahap. Disini administrator sekolah 

secara sah harus bertanggung jawab dan guru yang ditambah 

tanggung jawabnya telah diberi waktu yang cukup untuk 

mentransfer pengalaman ini meski secara lambat laun. 

2) Perencanaan 

Hal ini menuntut pendeskripsian kerja yang hati-hati, 

keputusan tentang siapa melakukan apa dan kapan. Kebanyakan 

berkisar tentang penyiapan jadwal kerja yang menggambarkan 

tugas, daftar hasil yang diharapkan, nama orang yang akan 

menerima delegasi pekerjaan, tanpa pengecekan (check point) 

untuk memantau, dan catatan perkembangan serta evaluasi. 

3) Diskusi atau pembahasan 

Hal ini berkaitan dengan kerja profesional yang berhubungan 

dan belum pernah dibahas pada bidang pendidikan seperti 

halnya pada bidang lain adakalanya memerlukan waktu. 
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Pembahasan dimaksudkan untuk memasukan beberapa wacana, 

seperti apa batasan bagi tim atau guru secara individu, 

penyesuaian kepada rencana dasar, dan kepedulian terhadap 

sumber.  

4) Audit atau kontrol kualitas 

Audit ini diantara lain dimaksudkan untuk menjawab, 

“apakah pekerjaan dilakukan dengan benar?” jika tidak, 

manajer yang berhati-hati tidak membatalkan tugas yang 

didelegasikan, tetapi lebih memberikan perhatian pada masalah 

dan pekerjaan sebagaimana yang diperlukan. 

5) Penghargaan 

Pembahasan formatif atas pemenuhan tugas dan kesimpulan 

sumatif selama setahun adalah penting bagi kepala sekolah 

untuk memperkuat penyelesaian positif atas tugas guru serta 

pelaksana pekerjaan yang sedang berlangsung. Pemberian 

penghargaan atau setidaknya pujian dapat disampaikan secara 

langsung, tertulis, dan dibahas dalam proses pendelegasian atau 

pemberdayaan
23

. 

Supriadi dan Jalal dalam Momon Sudarma menyatakan 

bahwa:  

Paling sedikitnya ada empat kategori ketidakberdayaan guru. 

Pertama, ketidakberdayaan karier. Kedua, ketidakberdayaan 

                                                           
23

 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah (Dari Unit Birokrasi ke Lembaga 

Akademik), Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hal. 253- 254. 
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dalam kemampuan. Ketiga, ketidakberdayaan psikologis. 

Keempat, ketidakberdayaan dalam kesejateraan. Untuk 

kategori ketidakberdayaan yang kedua dan ketiga, bisa 

didekati dengan upaya-upaya peningkatan mutu guru dan 

pemberian ruang gerak untuk aktualisasi diri.
24

   

Strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga pendidik 

dan kependidikan, diantara lain: 

1) Memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau 

kooperatif dimaksudkan bahwa dalam peningkatan 

profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, kepala sekolah 

harus mementingkan kerjasama dengan tenaga kependidikan 

dan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan. 

2) Memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya. Dalam hal ini kepala sekolah harus 

bersikap demokratis dan memberikan kesempatan kepada 

seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya 

secara optimal. Minsalnya memberi kesempatan kepada 

bawahan untuk meningkatkan profesinya melalui berbagai 

penataran dan lokakarya sesuai bidangnya. 

3) Mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan, 

dimaksudkan bahwa kepala sekolah harus berusaha untuk 

mendorong keterlibatan semua tenaga kependidikan dalam 

setiap kegiatan di sekolah (partisipatif).
25
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 Momon Sudarma, Op.Cit., hal. 150. 
25

 Imam Wahyudi, Op.Cit., hal. 32. 
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d. Asas dalam Pemberdayaan Guru 

Dalam upaya memberdayakan tenaga kependidikan mulai 

dari guru, karyawan dan seluruh staf yang ada disekolah, maka 

kepala sekolah bisa berpedoman pada 8 asas, yaitu: 

1) Asas tujuan, bertolak dari anggapan bahwa kebutuhan tenaga 

kependidikan akan harga dirinya mungkin dicapai dengan turut 

menyumbang pada suatu tujuan yang lebih tinggi. 

2) Asas keunggulan, bertolak dari anggapan bahwa kebutuhan 

tenaga kependidikan membutuhkan kenyamanan serta harus 

memperoleh kepuasan dan memperoleh penghargaan pribadi. 

3) Asas mufakat, dalam hal ini kepala sekolah harus mampu 

menghimpun gagasan bersama serta membangkitkan tenaga 

kependidikan untuk berpikir kreatif dalam melaksanakan 

tugasnya. 

4) Asas kesatuan, kepala sekolah harus berusaha untuk menjadikan 

tenga kependidikan sebagai pengurus upaya-upaya 

pengembangan sekolah. Hal ini penting untuk menumbuhkan 

rasa kepemilikan pada tenaga kependidikan terhadap sekolah 

tempat mereka melaksanakan tugas. 

5) Asas persatuan, kepala sekolah harus mampu mendorong para 

tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesionalismenya 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan 

dan misi sekolah. Hal ini dapat dilakukan minsalnya dengan 
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sistem imbalan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

bawahan. 

6) Asas empirisme, kepala sekolah harus mampu bertindak 

berdasarkan atas nilai dan angka-angka yang menunjukan 

prestasi tenaga, karena data yang memuat semua komponen 

sekolah memegang peranan yang sangat penting. 

7) Asas keakraban, kepala sekolah harus berupaya menjaga 

kearaban dengan para tenaga kependidikan, agar tugas-tugas 

dapat dilaksanakan dengan lancar. 

8) Asas integritas, kepala sekolah harus memandang bahwa peran 

kepemimpinannya merupakan suatu komponen kekuasaan untuk 

menciptakan dan memobilitasi energi seluruh tenaga 

kependidikan untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya.
26

 

Kemampuan kepala sekolah dalam memberdayakan tenaga 

kependidikan di sekolah harus diwujudkan dengan pemberian arahan 

secara dinamis, pengkoordinasian tenaga kependidikan dalam 

pelaksanaan tugas, pemberian hadiah (reward) bagi mereka yang 

berprestasi, dan pemberian hukuman (punishment) bagi yang kurang 

disiplin dalam melaksanakan tugas.
27

 

                                                           
26

 Ibid., hal. 32-33. 
27

 Ibid., hal. 33.  



24 
 

 

 

Stewart dalam Kadarisman memberdayakan seseorang harus 

diberikan beberapa kemungkinan untuk dapat mengembangkan 

kemampuannya seperti mengembangkan visi bersama (envision), 

mendidik (educate), meniadakan rintangan-rintangan (eliminate), 

menyatakan keinginan (express), memberikan motivasi (motivasion), 

memberikan perlengkapan (equip), melakukan evaluasi (evaluasion), 

mengharapkan keberhasilan dan permasalahan (expect).
28

  

Ada banyak hal terpendam pada sebagian besar staf pengajar 

sehingga tantangan bagi penyelenggara mana pun adalah 

menemukan cara-cara melesatkan bakat tersebut. Agar efektif dalam 

pemberdayaan guru, maka kepala sekolah harus memainkan peran 

pendidikan sekaligus peran bertukar-pikiran. Pertama, para guru 

harus belajar dan kemudian membuktikan bahwa kesejahteraan 

siswa dan sekolah mereka lebih utama dari pada agenda pribadi. 

Kepala sekolah juga harus memperlihatkan ketulusan dengan para 

guru, percakapan yang tulus atau lugas, keterbukaan, konsistensi dan 

tidak ada rekayasa. Berikutnya, ketika guru tidak memiliki 

pengetahuan untuk berpartisipasi secara efektif, maka kepala sekolah 

harus menumbuhkan kepakaran tersebut.
29
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Berikut ini beberapa panduan untuk membekali guru demi 

pengambilan keputusan bersama: 

1) Tumbuhkan budaya yang memusatkan perhatian pada tujuan-

tujuan sekolah; siswa menjadi fokus pertama. 

2) Bersikaplah tulus kepada guru; beritahu apa adanya. 

3) Tumbuhkan budaya saling percaya; kepala sekolah dan guru 

perlu mempercayai satu sama lain. 

4) Apabila kepakaran guru tergolong kurang, maka tumbuhkan 

pengetahuan pada bidang-bidang yang bersangkutan. 

5) Jangan membebani guru dengan keputusan-keputusan yang tak 

penting. 

6) Jangan memberikan otoritas keputusan yang tidak anda miliki.  

7) Jangan meilbatkan para guru ke dalam pengambilan keputusan 

bersama sebelum mereka siap; mereka perlu meruntuhkan 

tradisi lama dan mempelajari cara-cara baru dalam memutuskan, 

jadi pendekatan incremental bisa diandalkan. 

8) Terakhir, agar menuai sukses, guru harus memiliki ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat, termotivasi untuk berpartisipasi, 

dan bersedia menundukkan kepentingan pribadinya demi 

kebaikan dan kepentingan sekolah.
30

 

 

2. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah 

a. Pengertian Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah 

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan 

pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang menekankan 

pada kemandirian dan kreatifitas sekolah/ satuan pendidikan. Konsep 

ini diperkenalkan oleh teori effective school yang menfokuskan diri 

pada perbaikan proses pendidikan.
31

 

Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah 

(MPMBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang 

memberikan otonomi lebih besar pimpinan sekolah, dan mendorong 
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partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, murid, kepala 

sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua murid, tokoh 

masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya) untuk 

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan nasional serta 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
32

 

Manajemen peningkatan mutu madrasah atau sekolah 

merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan. Sistemnya 

ialah menawarkan sekolah atau madrasah untuk menyediakan 

pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik. 

Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk 

meningkatkan kinerja guru, menawarkan partisipasi langsung 

kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman 

masyarakat terhadap pendidikan.
33

 

Manajemen peningkatan mutu sekolah pada hakikatnya 

adalah suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan 

jalan pemberian kewenangan dan tanggung jawab pengambilan 

keputusan kepada kepala sekolah/madrasah dengan melibatkan 

partisipasi individual, baik personel sekolah maupun anggota 

masyarakat. Oleh karena itu, dengan diterapkan manajemen 

peningkatan mutu berbasis sekolah akan membawa perubahan 

terhadap pola manajemen pendidikan dari sistem sentralisasi ke 
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desentralisasi. Dampak perubahan pola manajemen terhadap sekolah 

sebagai berikut: 

1) Sekolah/madrasah bersifat otonomi dan kedudukan sebagai unit 

utama (selama ini sekolah ditempatkan sebagai subordinasi 

birokrasi semata dan kedudukan sekolah bersifat marginal) 

2) Personel sekolah/madrasah dan anggota masyarakat dapat 

meninggalkan perilaku rutinitas dengan menunjukan perilaku 

mandiri, kreatif, proaktif sinergis, koordinatif, integrative, 

sinkronisasi, kooperatif, luwes, dan profesional. 

3) Peran sekolah/madrasah selama ini biasa diatur (mengikuti apa 

yang diputuskan oleh birokrasi) disesuaikan menjadi 

sekolah/madrasah yang bermotivasi-diri tinggi (self-

motivator).
34

  

b. Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah 

Manajemen peningkatan mutu sekolah berkaitan erat dengan 

pembentukan sekolah efektif. Sekolah yang efektif mempunyai 

karakteristik sebagai berikut:  

1) Proses belajar mengajar mempunyai efektivitas yang tinggi. 

2) Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. 

3) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib. 

4) Pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif. 

5) Memiliki budaya mutu. 
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6) Memiliki kewenangan (kemandirian). 

7) Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. 

8) Memiliki ketebukaan (tranparansi) manajemen 

9) Memiliki kemauan untuk berubah (baik secara psikologis 

maupun secara fisik). 

10) Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. 

11) Responsive dan antisipatif terhadap kebutuhan. 

12) Memiliki komunikasi yang baik, akuntabilitas, dan kemampuan 

menjaga sustainabilitas.
35

 

Ada empat hal yang terkait dengan prinsip-prinsip 

pengelolaan mutu total yaitu:  

1) Perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus-menerus 

mengumandangkan peningkatan mutu. 

2) Mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah. 

3) Prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan 

pemaksaan aturan. 

4) Sekolah harus menghasilkan murid yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, keahlian, sikap yang bijaksana, karakter dan 

memiliki kematangan emosional.
36

 

Mutu adalah kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu 

produk atau jasa  (services) yang dapat memenuhi kebutuhan atau 

harapan, kepuasan (satisfaction) pelanggan (customers) yang dalam 
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pendidikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal customer dan 

eksternal. Internal customer yaitu siswa atau mahasiswa sebagai 

pembelajar (learners) dan eksternal customer yaitu masyarakat dan 

dunia industri.
37

  

Mutu dalam bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, 

output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu apabila 

siap berproses yang sesuai dengan standar minimal nasional dalam 

bidang pendidikan. Proses pendidikan dapat dinyatakan bermutu 

apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, 

kreatif dan inovatif dan menyenangkan sehingga tujuan pendidikan 

bisa tercapai dengan baik. Output dinyatakan bermutu apabila hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik baik dalam bidang akademik 

dan non-akademik tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila 

lulusan cepat terserap dalam dunia  kerja maupun lembaga-lembaga 

yang membutuhkan lulusan tersebut dan stakeholder merasa puas 

terhadap lulusan dari lembaga pendidikan tersebut.
38

  

Sedangkan kata mutu dalam MPMBS ini memiliki makna 

mutu proses dan mutu hasil. “Proses Pendidikan” yang bermutu 

melibatkan berbagai input, seperti; bahan ajar, metodologi, sarana 

sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber 

daya lainnya serta penciptaan suasan yang kondusif. Mutu “hasil 
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pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada 

setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil 

pendidikan dapat berupa prestasi akademik maupun non-akademik. 

Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat 

dipegang (intangaible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling 

menghormati, kebersihan, dan sebagainya.
39

 

c. Tujuan Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah 

Tujuan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

diantaranya adalah: 

1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan 

kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerja sama, 

akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam 

mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya 

yang tersedia. 

2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan 

bersama. 

3) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, 

masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. 

4) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu 

pendidikan yang akan dicapai.
40
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d. Pentingnya Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah 

Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah (MPMBS diterapkan 

karena beberapa alasan berikut: 

1) Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, 

maka sekolah akan lebih berinisiatif atau kreatif dalam 

meningkatkan mutu sekolah. 

2) Dengan pemberian fleksibilitas /keluwesan-keluwesan yang 

lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber dayanya, 

maka sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan 

dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal untuk 

meningkatkan mutu sekolah. 

3) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman bagi dirinya sehingga dapat mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan 

sekolahnya. 

4) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan kelembagaanya. 

Khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan 

didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 

5) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih 

cocok untu memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak 

sekolahan yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
41

 

                                                           
41

 Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Op.Cit., hal.158-159 



32 
 

 

 

e. Pemberdayaan Guru dalam Konteks Manajemen Peningkatan Mutu 

Sekolah. 

Peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (MPMBS) 

mempersyaratkan adanya guru-guru yang memiliki pengetahuan 

yang luas, kematangan dan mampu menggerakan dirinya sendiri 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
42

 Dalam 

konteks lembaga, ada empat kekuatan sikap tenaga kependidikan 

yang menunjukan dimensi pemberdayaan, yaitu: 

1) Setiap anggota staf secara pasti mengenal apa yang dirasakan 

anggota lainnya, artinya pemberdayaan membuat sesuatu 

menjadi berbeda dan menempatkan kepentingan organisasi 

dalam konteks yang lebih luas. 

2) Mampu memakai pengembangan dan pembelajaran terhadap 

tugas dan pembelajaran. 

3) Pengalaman bekerja berubah menjadi individual menuju kepada 

kekeluargaan dan komunitas. 

4) Kebahagiaan (enjoyment) dan kesenangan menjadi biasa dan 

pantas. Untuk itu dalam konteks Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah, pemberdayaan guru sangat dibutuhkan 

sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas pembelajaran 
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sehingga proses pembelajaran menjadi berkualitas dan lembaga 

pendidikan akan menjadi bermutu.
43

 

Guru sebagai ujung tombak dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas memegang peranan yang sangat menentukan 

keberhasilan peserta didik dalam melaksanakan proses 

pembelajarannya. Guru yang efektif akan mampu melakasanakan 

tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. guru yang 

profesioanl akan memiliki komitmen yang tinggi disertai dengan 

kemampuan sesuai dengan bidang keahliannya. Komitmen inilah 

sebagai modal dasar dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

dikelas.  Pembelajaran yang bermutu akan dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Prestasi belajar dapat meningkat dengan baik, 

jika sekolah mampu memberdayakan seluruh komponen pendidikan 

agar melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Pemberdayaan 

ini merupakan unsur yang sangat penting dalam meningkatkan 

akuntabilitas guru sebagai pendidik profesional.
44

 

Pemberdayaan sebagai usaha peningkatan pemahaman sumber 

daya manusia untuk meningkatkan produktifitas kerja yang lebih 

baik dalam sistem organisasi sekolah. Peningkatan produktifitas itu 

meliputi kondisi-kondisi sebagai berikut. 
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1) Akses, memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan 

sumber-sumber daya dan sumber dana. 

2) Daya pengukit, meningkat dalam hal daya tawar kolektifnya. 

3) Pilihan-pilihan, mampu dan memiliki peluang terhadap berbagai 

pilihan. 

4) Status, meningkatkan citra diri. Kepuasan diri, dan memiliki 

perasaan yang positif atas identitas budayanya.  

5) Kemampuan refleksi kritis, menggunakan pengalaman untuk 

mengukur potensi keunggulannya atas berbagai peluang pilihan-

pilihan dalam pemecahan masalah. 

6) Legitimasi, ada pertimbangan ahli yang menjadi justifikasi atau 

yang membenarkan terhadap alasan-alasan rasional atas 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 

7) Disiplin, menetapkan sendiri standar mutu untuk pekerjaan yang 

dilakukan untuk orang lain. 

8) Persepsi kreatif, sebuah pandangan yang lebih positif dan 

inovatif terhadap hubungan dirinya dengan lingkungannya.
45

  

Pemberdayaan sebagai alat penting untuk memperbaiki 

kinerja organisasi melalui penyebaran pembuatan keputusan dan 

tanggung jawab. Pemberdayaan ini akan mendorong keterlibatan 

seluruh organisasi dalam pengambilan keputusan dan tanggung 

jawab. Dalam konteks persekolahan, kepala sekolah harus 
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melibatkan guru dan staf dalam pengambilan keputusan sekolah dan 

adanya tuntutam akuntabilitas terhadap wewenang dalam 

menjalankan tugasnya masing-masing. Guru harus menciptakan 

situasi pembelajaran di kelas secara efektif. Istilah efektif berkaitan 

erat dengan sejauh mana kesesuaian anatara hasil yang dicapai 

dengan tujuan yang ditetapkan.
46

 

Menurut Davis dan Thomas, paling tidak terdapat empat ciri 

guru yang efektif. 

1) Memiliki kemampuan yang berkaitan dengan iklim belajar di 

kelas. 

Kemampuan ini berkaitan hal-hal berikut: 

a) Memiliki keterampilan interpersonal, khususnya 

kemampuan untuk menunjukan empati, penghargaan 

kepada siswa dan ketulusan. 

b) Memiliki hubungan baik dengan siswa. 

c) Mampu menerima, mengakui dan memperhatikan siswa 

secara tulus. 

d) Menunjukan minat dan antusias yang tinggi dalam 

mengajar. 

e) Mampu menciptakan ruang gerak tumbuhnya kerjasama 

antar siswa.  

f) Mampu mendengarkan dan menghargai pendapat siswa. 

g) Mampu meminimalkan friksi-friksi dikelas. 

2) Kemampuan yang berkaitan dengan strategi manajemen 

pembelajaran, yang terdiri dari hal berikut. 

a) Memiliki kemampuan dalam menghadapi dan menangani 

siswa yang tidak punya perhatian, suka menyela, dan 

mengalihkan pembicaraan. 

b) Mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan 

tingkatan berpikir yang berbeda untuk semua siswa. 

3) Memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pemberian umpan 

balik (feedback) dan penguatan (reinforcement) yang terdiri dari 

poin berikut. 

a) Mampu memberikan feedback yang positif terhadap respons 

siswa. 
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b) Mampu memberikan respon yang bersifat membantu siswa 

yang lamban belajar. 

c) Mampu memberikan tidak lanjut terhadap jawaban siswa 

yang kurang memuaskan. 

d) Mampu memberikan bantuan secara profesional kepada 

siswa. 

4) Memiliki kemampuan yang berkaitan dengan peningkatan 

kemampuan diri, yang terdiri dari hal berikut. 

a) Mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar 

secara inovatif. 

b) Mampu memperluas dan menambahkan pengetahuan 

tentang metode-metode pembelajaran. 

c) Mampu merencanakan, memilih dan mengembangkan 

metode pembelajaran yang relevan.
47

 

Pemberdayaan guru dalam sistem Manajesmen Peningkatan 

Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dimaksudkan untuk memperbaiki 

kinerja guru agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif, dan 

efesien. Pemberdayaan yang harus dilaksanakan dalam implementasi 

MPMBS terdapat delapan langkah pemberdayaan, antara lain: 

1) Menyusun kelompok guru sebagai penerima awal atas rencana 

program pemberdayaan. 

2) Mengidentifikasikan dan membangun kelompok peserta didik di 

sekolah 

3) Memilih dan melatih guru dan tokoh masyarakat yang terlibat 

secara langsung dalam implementasi MPMBS 

4) Membentuk dewan sekolah, yang terdiri dari unsur sekolah, 

unsur masyarakat di bawah pengawasan pemerintah daerah. 

5) Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan para anggota dewan 

sekolah. 

6) Mendukung aktivitas kelompok yang tengah jalan berjalan. 

7) Mengembangkan hubungan yang harmonis antara sekolah dan 

masyarakat 

8) Menyelenggarakan lokakarya untuk evaluasi.
48
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f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Guru dalam 

Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah 

1) Faktor Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Secara operasional, kepemimpinan berfungsi sebagai 

tindakan yang dilakukan oleh pemimpin dalam upaya 

menggerakkan bawahan agar mau berbuat sesuatu guna 

menyukseskan program-program kerja yang telah dirumuskan. 

Dalam konteks ini, berhasil tidaknya program pemberdayaan 

sumber daya manusia di dalam organisasi sebagian besar 

ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi pokok kepemimpinan, baik sebagai leader 

maupun manager. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan kepemimpinan agar bisa berhasil dengan baik. Hal-

hal yang dimaksud sebagai berikut: 

a) Kemampuan kepala sekolah 

(1) Technical skill, kepala sekolah harus menguasai 

pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, serta 

teknik melakukan kegaitan khusus, dan kemampuan 

untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sarana dan 

prasarana untuk mendukung kegiatan khusus tersebut. 

(2) Human skill, kompetensi ini berkaitan erat dengan 

kemampuan dalam memahami perilaku manusia dalam 

proses kerja sama, kemampuan dalam memahami isi 
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hati, sikap dan motif orang lain, kemampuan 

berkomunikasi secara jelas dan efektif, kemampuan 

menciptakan kerja sama yang efektif 

(3) Conceptual skill, kemampuan ini berkaitan erat dengan 

kemampuan analisis, kemampuan berpikir rasional, ahli 

dan cakap dalam berbagai macam konsepsi, mampu 

menganalisis berbagai macam kejadian, mampu 

mengantisipasikan berbagai perintah, mampu 

mengenali berbagai macam kesempatan dan problem-

problem sosial. 

b) Mempengaruhi orang lain 

Dalam hal ini kepala sekolah dituntut bisa 

berkomunikasi dengan baik, menjalin hubungan 

interpersonal, baik dalam organisasi maupun di luar 

organisasi, mampu meyakinkan orang lain, dan mampu 

membangun kepercayaan serta bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya.  

c) Interaksi individu dan kelompok  

Dalam hal ini, seorang pemimpin dituntut agar 

mempunyai kecerdasan emosional diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan 

mampu membina hubungan dengan baik.  
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d) Kerja sama 

Kepala sekolah harus mampu membangun kerja 

sama dengan baik pada lingkup internal dan eksternal 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, 

teamwork harus dibangun sesuai dengan program-program 

pemberdayaan di sekolah agar mampu mencapai visi dan 

misi sekolah. 

e) Tujuan 

Tujuan harus dirumuskan dengan jelas dan 

operasional sesuai dengan visi dan misi sekolah. Tujuan 

sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sekolah 

sesuai dengan harapan dan cita-cita sekolah yang tertuang 

dalam visi dan misi sekolah. 

f) Efektif dan efesien 

Komponen ini berkaitan erat dengan keseluruhan 

program kegiatan yang telah dirumuskan oleh sekolah, baik 

kurikuler maupun ekstrakulikuler harus bisa dijalankan 

secara efektif dan efesien sehingga tujuan bisa tercapai dan 

produktifitas kompetensi di sekolah bisa diwujudkan 

dengan baik.
49
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2) Faktor Guru 

Memang diakui bahwa sebagian guru tertarik atas 

pengambilan keputusan di sekolah, namun ada sebagian lagi 

tidak begitu halnya. Guru yang tertarik atas pembuatan 

keputusan sekolah karena di dorong minatnya yang tinggi dalam 

memajukan sekolah, keputusan bersama (terlibat) menuntut 

komitmen untuk pelaksanaan, dan penugasan. Sedangkan guru 

yang tidak tertarik atas pembuatan keputusan, hanya 

mengutamakan tugas pokok mengajar saja, tanpa ada kepedulian 

atas pelaksanaan kebijakan baru yang cenderung menambah 

pekerjaan.
50

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja  

yaitu:  

a) Sikap, meliputi keyakinan, perasaan dan perilaku yang 

cenderung kepada orang lain atau sesuatu. 

b) Keterlibatan kerja, yaitu tingkat dimana seseorang memilih 

berpartisipasi secara aktif dalam kerja, menjadikan kerja 

sebagai pusat perhatian hidup dan memandang pekerjaan 

sebagai sesuatu yang penting kepada penghargaan diri. 

c) Perilaku yaitu tindakan seseorang dalam keadaan umum dan 

khusus. 

d) Partisipasi yaitu tingkat dimana seseorang secara nyata ikut 

serta dalam kegiatan organisasi.  
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 Syafarudin, Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2008,  hal. 139. 
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e) Penampilan yaitu tindakan individu yang membantu 

mencapai tujuan organisasi, termasuk kuantitas dan 

kualitas.
51

 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan 

dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguat 

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti 

dengan orang lain. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian 

penulis, seperti:  

1. Syafrialisman,2012, judul penelitian yaitu: “Usaha Kepala Sekolah 

Memberdayakan Sumberdaya Eksternal dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Desa Sawah Kecamatan Kampar 

Utara Kabupaten Kampar” Kesimpulan penelitian ini bahwa usaha 

kepala sekolah memberdayakan sumberdaya eksternal dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Desa Sawah 

Kecamatan Kampar Utara secara keseluruhan termasuk kedalam kategori 

sangat baik.
52

  

2. Rika Siswanti, 2013, judul penelitian yaitu: “Upaya Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri 

                                                           
51

 Imam Wahyudi, Op.Cit., hal. 129-130. 
52

 Syafrialisman, “Usaha Kepala Sekolah Memberdayakan Sumberdaya Eksternal dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan”, skripsi S1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012, hal. 62 
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Hulu”. Kesimpulan penelitian ini bahwa Upaya Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Profesionalitas Guru Di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 2 Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu 

tergolong cukup optimal yaitu dengan persentase 73,5% yang terdapat 

pada rentang 56-75%.
53

  

3. Ramli, 2015, judul penelitian yaitu: “Kepemimpinan Kepala Madrasah 

dalam Mengimplemetasikan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah di MTs Darus Shofa Kandis Kabupaten Siak”. Kesimpulan 

penelitian ini adalah dari hasil wawancara kemampuan kepala madrasah 

dalam mengembangkan lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan kepala sekolah itu sendiri untuk mengolah dan 

mengembangkan dengan memiliki jiwa kepemimpinan dan semua 

komponen warga sekolah mau menciptakan kerja sama.
54

 

Namun berdasarkan dari penelitian-penelitian relevan tersebut peneliti 

lebih menfokuskan pada pemberdayaan guru dalam manajemen peningkatan 

mutu sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru. 
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 Rika Siswanti, “Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru”, 

skripsi S1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

2013, hal. 65. 
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 Ramli, “Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mengimplemetasikan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah”, skripsi S2 Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2015, hal. 130.  
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C. Konsep Operasional 

Konsep operasional dalam penelitian ini berkenaan dengan 

pemberdayaan guru dalam manajemen peningkatan mutu sekolah. 

Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata empowerment, yang berasal dari 

kata “empower” yang mengandung pengertian, (1) to give power to (memberi 

kekuasaan, kekuatan pada pihak lain, (2) to give ability to (usaha untuk 

memberikan kemampuan). Dalam Bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal 

dari kata dasar “daya”, yang berarti kekuatan atau tenaga, ada juga yang 

mengartikan sebagai potensi yang dapat menggerakan sesuatu.  

1. Pemberdayaan guru dalam manajemen peningkatan mutu sekolah di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru dapat diukur melalui: 

a. Guru dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kualitas guru 

b. Guru diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugasnya. 

c. Guru dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. 

d. Guru diikusertakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya 

e. Guru diberikan motivasi dalam melaksanakan tugasnya.  

f. Guru dievaluasi setelah dilakukan pemberdayaan.  

g. Guru diberikan perlengkapan yang dibutuhkan untuk 

memperlancarkan pelaksanaan tugasnya.  

h. Adanya hubungan kerja sama yang harmonis antara guru dengan 

kepala sekolah 
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i. Guru diberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerjanya. 

j. Guru diberikan pengarahan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

k. Guru diberikan sanksi bagi yang tidak disiplin dalam melaksanakan 

tugasnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


