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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Upaya Kepala Sekolah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah

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

mencari jalan keluar.11 Upaya yang dimaksud oleh penulis di sini adalah

kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan

yang diinginkan. Tanpa adanya upaya maka tujuan yang diinginkan tidak

akan berjalan sesuai dengan harapan. Dalam penelitian ini upaya yang

dimaksud oleh penulis adalah upaya kepala sekolah dalam meningkatkan

kompetensi sosial guru pada guru mata pelajaran ekonomi.

Kepala sekolah merupakan jabatan karir yang diperoleh seseorang

setelah sekian lama menjabat sebagai guru. 12 Kepala sekolah sebagai

pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan dan juga sebagai manajer

untuk membimbing serta membina semua yang ada di bawahnya agar

dapat saling bekerja sama dalam mencapai tujuan dari lembaga

pendidikan. jadi kepala sekolah merupakan seseorang yang diangkat

sebagai pemimpin sebuah lembaga pendidikan yaitu sekolah yang telah

memenuhi persyaratan sebagai tenaga profesional yang ditugaskan

menjadi pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan tersebut.

11Penyususn kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 995.

12Wahyudi, kepemimpinan kepala sekolah, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 63.
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Secara sederhana kepala sekolah dapat didefenisikan sebagai:

“seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu

sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di

mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang

menerima pelajaran”.13

Pattron dalam Goodwill Too mengemukakan bahwa seorang

pemimpin yang baik adalah orang yang setia dan konsisten menunjukkan

karakteristik tertentu yaitu: 1) memimpin dengan contoh; 2) demokratis

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

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

karyawan dengan hormat, keadilan, dan kesetaraan; 7) prihatin dengan

kesejahteraan karyawan; 8) mendorong partisipasi karyawan;

8)mendorong partisipasi karyawan dengan umpan balik positif; 9)

mendorong partisipasi karyawan dalam kebijakan, praktik, dan prosedur

perusahaan; 10) tujuan diarahkan mendorong hasil; 11) menunjukkan baik

perilaku etika dan moral; 12) mengakui dan 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

13Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
2003), h. 83.
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meminta bantuan; 20) memberikan umpan balik yang memadai; 21)

memberikan persuasi positif untuk menciptakan keadaan fisik, mental dan

kesejahteraan sosial; 22) efektif meredam masalah disiplin; 23)

menyediakan informasi yang memadai dan mempromosikan tepat waktu;

24) perbedaan individual dihormati dan dihargai; 25) menyediakan beban

kerja yang masuk akal; 26) cekatan dalam bertindak dan efisien dalam

pembuatan keputusan; 27) menyediakan dan mendukung kesempatan

untuk kemajuan karyawan; 28) memiliki integritas; 29) imajinasi yang

brilian; 30) kemampuan beradaptasi dengan cepat untuk berubah; 31)

kemampuan mengelola secara efisien; 32) kemampuan berfikir abstrak;

33) kemampuan analitis yang baik; 34) kesediaan bekerja keras; 35) seni

mengilhami sementara informasi; 36) kemampuan untuk selalu

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.14

Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu:

1. Menimbulkan kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya

diri pada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing.

14Sudarwan Danim, Kepemimpinan Pendidikan, (Bandung, Alfabeta, 2012), h. 14-15 .
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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 menggerakkan 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 (indice).15

Menurut Robbins kepemimpinan adalah kemampuan

mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Pengaruh itu

dihasilkan dari interaksi atas dasar posisi formal ataupun informal.

Kepemimpinan yang berasal dari struktur formal bersinggungan erat

dengan fungsi manajemen. Manajemen merupakan seni dan ilmu untuk

mengatur agar orang mau bertindak. Dengan demikian baik manajemen

maupun kepemimpinan, keduanya mendorong orang untuk bertindak.

Manajemen mengedepankan pada seni yang memungkinkan orang

bertindak, sedangkan kepemimpinan mengedepankan pada pengaruh yang

memotivasi orang untuk bertindak.16

15Ibid., h. 5.
16Sudarwan Danim dan Suparno, Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional

Kekepalasekolahan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.3
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Dinas pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekolah harus

mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer,

administrator, dan supervisor (EMAS). Dalam perkembangan selanjutnya

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, kepala

sekolah juga harus mampu berperan sebagai leader, innovator, dan

motivator disekolahnya. Dengan demikian dalam paradigma baru

manajemen pendidikan, kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi

sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator,

motivator (EMASLIM).17

a. Kepala sekolah sebagai edukator

Dalam melakukan fungsinya sebagai educator, kepala sekolah

harus memiliiki strategi yang tepat untuk meningkatkan

profesionalisme tenaga pendidikan di sekolahnya. Menciptakan iklim

sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah,

memberikan dorongan kepada seluruh tenaga pendidik dan

kependidikan. Kepala sekolah harus berusaha menanamkan dan

meningkatkan pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik.

Pembinaan mental yaitu membina 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 tenga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Untuk

itu, kepala sekolah harus profesional melengkapi sarana, prasarana,

17 E.Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2011), h. 98.
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dan sumber belajar agar dapat memberi kemudahan kepada para guru

dalam melaksanakan tugas utamanya, mengajar. Mengajar dalam arti

membereikan kemudahan belajar bagi peserta didik.

Pembinaan moral yaitu pembinaan para pendidik dan tenaga

kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk

mengenai suatu perbuatan, sikap dan kewajiban sesuai dengan tugas

masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan. kepala sekolah

harus berusaha memberikan nasehat kepada seluruh warga sekolah,

misalnya pada setiap upacara bendera atau pertemuan rutin.

Pembinaan fisik yaitu membina para pendidik dan tenga

kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani

atau badan, kesehatan dan penampilan mereka secara larhiriah. Kepala

sekolah harus mampu memberikan dorongan agar tenaga pendidik

terlihat aktif dan kreatif.

Pembinaan artistic yaitu membina tenaga pendidik tentang hal-

hal berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan.

Sebagai educator kepala sekolah harus senantiasa berupaya

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru.

b. Kepala sekolah sebagai manajer

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai

manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk

memberdayakan pendidik melalui kerja sama atau kooperatif, memberi

kesempatan kepada para tenaga pendidik untuk meningkatkan
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profesinya dan mendorong keterlibatan seluruh pendidik dalam

berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah.

c. 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 peogram

sekolah.

d. Kepala sekolah sebagai supervisor

Kepala sekolah sebagai supervisor harus duwujudkan dalam

kemampuan menyusun dan melaksanakan program supervisi

pendidikan, serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan untuk

memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja pendidik

dan pemanfaatan hasil supervisi untuk mengembangkan sekolah.

Dalam pelaksanaannya kepala sekolah sebagai supervisor harus

memperhatikan prinsip-prinsip: hubungan konsultatif kolegial dan

bukan hirarkis, dilaksanakan secara demokratis, berpusat pada guru,

dilakukan berdasarkan kebutuhan pendidik, merupakan bantuan

profesional. Kepala sekolah sebagai supervisor dapat dilakukan secara

efektif antara lain melalui diskusi kelompok, kunjungan kelas,

pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran.

e. Kepala sekolah sebagai leader

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan

petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan pendidik, membuka
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komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas. Wahjosumijo

mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai leader harus memiliki

karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar,

pengalaman dan pengetahuan profesional serta pengetahuan

administrasi dan pengawasan.

f. Kepala sekolah sebagai innovator

Dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator

kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin

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 pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif,

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

adaptabel dan fleksibel.

g. Kepala sekolah sebagai motivator

Sebagai motivator kepala sekolah harus memiliki strategi yang

tepat untuk memberikan motivasi 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 penyediaan

berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber

belajar.18

18Tuti Andriani, Op.Cit., h.63-84
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Armstrong dan Baron mengemukakan prestasi kerja berasal dari

pengertian performance, tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang

dicapai dari pekerjaan tersebut. kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan

dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan

yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi,

kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi.19

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu tidak

terlepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah tersebut.

peningkatan mutu pendidikan di sekolah itu merupakan indikator kinerja

sekolah yang bersangkutan. Selain itu, hasil kerja tersebut merupakan

refleksi dari kompetensi yang dimilikinya, pengertian tersebut

menunjukkan bahwa kinerja kepala sekolah ditunjukkan dengan hasil kerja

dalam bentuk konkret, dapat diamati dan dapat diukur baik kualitas

maupun kuantitasnya.20

Persiapan untuk menjadi guru yang kompeten tersebut merupakan

tugas bagi kepala sekolah dalam lingkungan sekolah. Sedangkan wujud

peran pemerintah dalam upaya peningkatan kompetensi adalah

ditetapkannya standar kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi guru.

Adapun upaya pemerintah dalam meningkatkan standar kompetensi dan

sertifikasi guru antara lain dengan disahkannya Undang-undang guru dan

dosen yang ditindak lanjuti dengan pengembangan Rancangan Peraturan

19Budi Suhardiman, Op. Cit., h.26
20Ibid., h. 33
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Pemerintah (RPP) tentang guru dan dosen. Semua itu wujud dari peran

pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru.21

Sebagai pemimpin kepala sekolah menjadi tonggak utama dalam

keberhasilan sekolah yang dipimpinnya dengan menjalankan serta

melaksanakan kewajiban, tanggung jawabnya serta perannya sebagai

pemimpin. Dan harus selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi

guru agar mencapai tujuan dari sekolah.

2. Kompetensi Sosial

Menurut asal katanya, competency berarti kemampuan atau

kecakapan. Selain memiliki arti kemampuan, kompetensi juga diartikan

the state of being legally competent or qualified, yaitu keadaan berwenang

atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum.22

Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku

seseorang. Menurut Lefrancois, kompetensi merupakan kapasitas untuk

melakukan sesuatu yang dihasilkan dari proses belajar. Selama proses

belajar, stimulus akan bergabung dengan isi memori dan menyebabkan

terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu.23

Berdasarkan undang-undnag 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 profesional, dan kompetensi sosial. Keempat

21E.Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,(Bandung: Remaja Rosdakarya,
2007), h.6.

22Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional, (Jogjakarta:  Ar-Ruz Media, 2016), h. 97.
23Aan Hasanah, Pengembangan Profesi Guru, (Bandung: CV Pustaka Setia,2012), h. 40.
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kompetensi tersebut harus dimiliki oleh guru, diminta ataupun tidak,

mereka melakukannya secara tulus.24

1. Kompetensi pedagogik: meliputi pemahaman terhadap peserta didik,

merancang, dan melaksanakan pembelajaran, dan pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya. Kompetensi ini adalah kompetensi utama yang harus

dimilki 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 seseorang yang berkembang apabila orang

tadi berhubungan dengan orang lain.

3. Kompetensi sosial: kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan

guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial,

meliputi: (1) kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi

dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional;

(2) kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap

lembaga kemasyarakatan dan; (3) kemampuan untuk menjalin kerja

sama baik secara individual maupun secara kelompok.

4. Kompetensi profesional: adalah kompetensi atau kemampuan yang

berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan.25

24Nasrul, Profesi & Etika Keguruan, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 38.
25 Ibid., h. 40-48.
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Penjelasan pasal 10 ayat 1 ditegaskan bahwa data yang dimaksud

dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang

tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.26

Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai

bagian dari masyarakat untuk: a) berkomunikasi lisan dan tulisan; b)

menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; c)

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga

kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan d) bergaul secara santun

dengan masyarakat sekitar.27

Guru merupakan makhluk sosial, kehidupan kesehariannya tidak

dapat dipisahkan dari kehidupan bersosial, baik di sekolah ataupun di

masyarakat. Maka dari itu guru dituntut memiliki kompetensi sosial yang

memadai. Berikut adalah hal-hal yang perlu dimiliki guru sebagai makhluk

sosial, agar guru dapat bergaul dan berkomunikasi secara efektif terdapat

tujuh kompetensi sosial yang harus dimiliki

1. Memiliki pengetahuan tentang adat dan istiadat sosial dan agama

2. Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi

3. Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi

4. Memiliki pengetahuan tentang estetika

5. Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial

6. Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan

26 Nasrul, Profesi & Etika Keguruan, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 47.
27 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, (Jakarta:  Kencana, 2011),  h. 52.
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7. Setia terhadap harkat dan martabat manusia.28

Dalam undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 pasal

28 ayat 3 yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan

pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul

secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan,

orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.29

Sentuhan sosial, menunjukkan seorang profesional dalam

melaksanakan harus dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, dan kesadaran akan

dampak lingkungan hidup dari efek pekerjaannya, serta mempunyai nilai

ekonomi bagi kemaslahatan masyarakat secara luas. Kompetensi sosial

menurut Slamet PH terdiri dari Sub-Kompetensi: 1) memahami dan

menghargai perbedaan (respek) serta memiliki kemampuan mengelola

konflik dan benturan, 2) melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan

kawan sejawat, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah, dan pihak-pihak

terkait lainnya, 3) membangun kerja tim (teamwork) yang kompak, cerdas,

dinamis, dan lincah 4) melaksanakan komunikasi (oral, tertulis, tergambar)

secara efektif dan menyenangkan dengan seluruh warga sekolah, orang tua

peserta didik, dengan kesadaran sepenuhnya bahwa masing-masing

memiliki peran dan tanggung jawab terhadap kemajuan pembelajaran, 5)

memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan

lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya, 6) memiliki kemampuan

mendudukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat

28 Jamil Suprihatiningrum, Op. Cit., h. 110.
29Afnil Guza, Undang-undang Sisdiknas dan Undang-undang Guru dan Dosen, (Jakarta:

Asa Mandiri, 2009), h. 159.
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sekitarnya, dan 7) melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,

misalnya: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan

profesionalisme.30

Seorang guru sama seperti manusia lainnya adalah makhluk sosial,

yang dalam hidupnya berdampingan dengan manusia lainnya. Guru

diharapkan memberikan contoh yang baik terhadap lingkungannya,

dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari

masyarakat sekitarnya. Guru harus berjiwa sosial tinggi, mudah bergaul

dan suka menolong.

Menurut Sukmadinata di antara kemampuan sosial dan personal

yang paling mendasar yang harus dikuasai guru adalah idealisme, yaitu

cita-cita luhur yang ingin dicapai dengan pendidikan. cita-cita semacam ini

dapat diwujudkan guru melalui: pertama, kesungguhannya mengajar dan

mendidik para murid. Tidak peduli kondisi ekonomi, sosial, pilitik, dan

medan yang dihadapinya. Ia selalu semangat memberikan pengajaran bagi

muridnya. Kedua, pembelajaran masyarakat melalui interaksi atau

komunikasi langsung dengan mereka di beberapa tempat seperti mesjid,

majelis taklim, musola, pesantren, balai desa, dan posyandu. Mulyasa

menyatakan “banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan

kecerdasan sosial di lingkungan sekolah. Cara ini antara lain diskusi,

bermain peran, dan kunjungan langsung ke masyarakat dan lingkungan

sosial yang beragam.” Ketiga, guru menuangkan dan mengekspresikan

30Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung:
Alfabeta, 2009), h. 38.
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pemikiran dan idenya melalui tulisan, baik dalam bentuk artikel, cerpen,

novel, sajak, maupun artikel ilmiah.31

Kompetensi sosial ini penting dimiliki oleh seorang guru begitu

juga dengan guru ekonomi karena memengaruhi kualitas pembelajaran

serta motivasi belajar siswa. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik,

guru tidak hanya sekedar menguasai ilmu komunikasi saja akan tetapi

seorang guru juga diharapkan mampu menempatkan komunikasi sebagai

kebutuhan siswa untuk berkembang.

Indikator-indikator kompetensi sosial guru, adapun subkompetensi

sosial guru antara lain yaitu:

a. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik

1)  Guru berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.

b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama

pendidik dan tenaga kependidikan

1) Guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan

sesama pendidik.

2) Guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan

tenaga kependidikan.

c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang

tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

1) Guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan

orang tua/wali peserta didik.

31Jejen Musfah, Op. Cit., h. 53 .
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2) Guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan

masyarakat sekitar.32

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa guru diharapkan

untuk dapat memiliki kompetensi sosial yang baik, Sehingga guru dapat

berkomunikasi dan bergaul secara efektif baik itu dengan sesama pendidik,

peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, maupun

dengan lingkungan sekitar.

B. Penelitian Relevan

Penelitian tentang upaya kepala sekolah ini juga pernah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya. Diantaranya:

1. Penelitian yang diteliti oleh Rika Siswati (2013) dengan judul “upaya

kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru di sekolah

menengah pertama negeri 2 kelayang kecamatan kelayang kabupaten

indragiri hulu”. berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa upaya

yang dilakukan kepala sekolah meningkatkan profesionalitas guru

dikategorikan cukup optimal. Dalam hal ini dapat dilihat dari hasil

persentase wawancara dan angket, yaitu sebesar 73,5% yang berarti cukup

optimal. Kesamaan dengan penelitian Rika Siswati adalah terletak pada

sama-sama membahas mengenai upaya kepala sekolah perbedaannya

terletak pada teknik pengumpulan data dan populasinya.

32 Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, (Bandung: Alfabeta, 2013),
h. 26-27.
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2. Penelitian yang diteliti oleh Alsyahri (2016) dengan judul “Upaya kepala

sekolah dalam meningkatkan mutu guru di SMA N 1 XII Koto Kampar”.

Berdasarkan hasil  penelitian ini disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu guru di SMA N 1 XIII Koto

Kampar yaitu kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru-guru

untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan instansi dalam

peningkatan mutu serta motivasi dan memberikan kenyamanan hubungan

yang baik. Kesamaan dengan penelitian Alsyahri adalah teknik

pengumpulan data yang digunakan. Perbedaannya terletak pada jumlah

populasi dan sampelnya.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

batasan terhadap teori. Konsep operasional diperlukan agar tidak ada

kesalahpahaman dalam penelitian.

Upaya pada dasarnya adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang

atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tanpa adanya upaya

tersebut maka sesuatu tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. Jadi,

yang dilakukan kepala sekolah yang dimaksud penulis dalam penelitian

merupakan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi sosial guru

pada umumnya dan guru mata pelajaran ekonomi khususnya. Yang menjadi

fokus penelitian ini adalah upaya kepala sekolah dalam meningkatkan

kompetensi sosial guru pada guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1

Kampar. Dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:
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Belum efektifnya kompetensi sosial guru dapat dilihat dari indikator-

indikator sebagai berikut:

1. Masih ada guru yang belum memiliki pengetahuan tentang adat dan

istiadat sosial dan agama.

2. Masih ada guru yang belum memiliki pengetahuan tentang budaya dan

tradisi.

3. Masih ada guru yang belum memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi.

4. Masih ada guru yang belum memiliki pengetahuan tentang estetika.

5. Masih ada guru yang belum memiliki apresiasi dan kesadaran sosial.

6. Masih ada guru yang belum memiliki sikap yang benar terhadap

pengetahuan dan pekerjaan.

7. Masih ada guru yang belum memiliki sikap setia terhadap harkat dan

martabat manusia.

Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi sosial guru

dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Membimbing pengetahuan pendidik tentang adat dan istiadat sosial dan

agama

a. Kepala sekolah berkomunikasi dengan pendidik

b. Kepala sekolah menjaga keakraban seluruh warga sekolah

2. Membina pengetahuan pendidik tentang budaya dan tradisi

a. Kepala sekolah memberikan dorongan agar pendidik terlibat secara

aktif dalam berbagai kegiatan baik yang diprogramkan sekolah

maupun diselenggarakan masyarakat sekitar
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b. Kepala sekolah membina para pendidik tentang hal-hal yang berkaitan

dengan kondisi jasmani atau badan, kesehatan dan penampilan mereka

secara lahiriah

c. Kepala sekolah mengembangkan budaya kerja para guru

3. Kepala sekolah berusaha mempertinggi pengetahuan pendidik  tentang inti

demokrasi

a. Kepala sekolah memberikan dorongan kepada para guru

b. Kepala sekolah menghadapi berbagai macam persoalan di sekolah

c. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada pendidik untuk

meningkatkan profesinya

4. Kepala sekolah berusaha membina pengetahuan pendidik tentang estetika

a. Kepala sekolah membina para pendidik mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan kepekaan pendidik terhadap seni dan keindahan

5. Membangkitkan dan merangsang pendidik dalam meningkatkan apresiasi

dan kesadaran sosial

a. Kepala sekolah membina para pendidik tentang hal-hal yang berkaitan

dengan sikap batin dan watak

b. Kepala sekolah membina para pendidik tentang hal-hal yang berkaitan

dengan ajaran baik buruk mengenai suatu perbuatan, sikap, dan

kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing pendidik.

6. Kepala sekolah membina sikap yang benar pendidik terhadap pengetahuan

dan pekerjaan

a. Kepala sekolah memecahkan berbagai masalah di sekolah
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b. Kepala sekolah menyampaikan tujuan-tujuan kepada seluruh warga

sekolah agar melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencapai

tujuan tersebut

c. Kepala sekolah menghimpun gagasan bersama serta membangkitkan

pendidik untuk berfikir kreatif dalam melaksanakan tugasnya.

d. Kepala sekolah menciptakan dan memobilisasi energi seluruh pendidik

untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya

7. Kepala sekolah membangkitkan rasa setia pendidik terhadap harkat dan

martabat manusia

a. Kepala sekolah memberikan nasehat kepada para guru

b. Kepala sekolah memberdayakan kerjasama dengan para pendidik

c. Kepala sekolah mengambil keputusan yang memuaskan bagi semua

warga sekolah

d. Kepala sekolah menjadikan pendidik sebagai pengurus upaya-upaya

pengembangan sekolah

e. Kepala sekolah menghargai prestasi yang diraih para pendidik


