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BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan teori

1. Profesionalisme tenaga pendidik

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang

pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga di

artikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan

pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan

akademis yang intensif.

Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian

tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak

dapat dipegang oleh sembarangan orang, tetapi memerlukan persiapan

melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Professional adalah

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, atau kecakapan yang

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan

profesi.10

Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental

dalam bentuk komitmen anggota suatu profesi untuk senantiasa

mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Seorang guru yang

memiliki profesionalisme tinggi akan tecermin dalam sikap mental serta

komitmennya

10 Kunandar. Guru Profesional. Jakarta:2012,Rajawali Pers, hlm 45.

9
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terhadap perwujudanya dan peningkatan kualitas professional melalui

berbagai cara dan stategi.11

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi

adalah suatu keahlian (skill) dan kewenangan dalam suatujabatan tertentu

yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan sikap dan keterampilan)

secara khusus  yang diperoleh dari pendidikan akadik dan intensif.

Sedangkan profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai,tujuan, dan kualitas

suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencarian

seseoramg.

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan

kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidan pendidikan dan

pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang menjadi mata

pencaharian. Guru yang professional adalah orang yang terdidik dan terlatih

dengan baik, serta memiliki pengalaman dengan kaya di bidangnya.

Djojonegoro menyatakan bahwa profesionalisme dalam suatu

pekerjaan atau jabatan atau profesi tertentu ditentukan oleh  tiga faktor

penting. Ketiga faktor  tersebut antara adalah:

1. Memiliki keahlian khusus yang dipersipkan oleh program pendidikan

keahlian atau spesialisasi.

2. Kemampuan untuk memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian

khusus)

11Suyanto, Menjadi Guru Professional. Jakarta:2013, esensi,hlm 21
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3. Penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian yang

dimiliki itu.12

Peran guru sebagai tenaga pendidik (nurturer) merupakan peran-

peran yang berkaitan dengan tugas-tugas member bantuan dan dorongan

tugas pengawas dan Pembina serta tugas-tugas yang berkaitan dengan

mendisiplin anak, agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan

sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.13

Kualitas profesionalisme didukung oleh lima kompetensi sebagai

berikut:

1. Keinginan untuk selalu menampilkan prilaku yang mendekati standar

ideal

2. Selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi

3. Senantiasa mengejar kesempatan pengembangan professional yang dapat

meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan

keterampilannya

4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi

Pada perinsipnya, profesionalisme guru dapat di artikan sebagai

guru yang dapat menjalankan tugasnya secara professional. Untuk

menentukan apakah seorang guru di katakan profesional atau tidak,dapat

dilihat dari dua perspektif. Pertama, dilihat dari tingkat pendidikan, minimal

dari latar belakang pendidikan untuk menjadi guru. Kedua, penguasaan guru

terhadap materi bahan

12 Supardi. Sekolah Efektif. Jakrta: 2013, PT Raja Grapindo Persada, hlm. 101
13 Nini Subini. Awas, Jangan Jadi Guru Kabitan. Jakarta: 2012, Javalitera, hlm. 16.
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ajar, mengelola proses pembelajaran, pengelolaan siswa, melakukan tugas-

tugas bimbingan, dan lain lain.

Sementara itu, untuk melihat lebih jauh professionalise guru, dapat

dilihat berdasarkan cirri-ciri sebagai berikut.

a. (Ahli di bidang teori dan praktik keguruan).

b. Senang memasuki organisasi propesi keguruan

c. Memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai

d. Melaksanakan kode etik guru

e. Memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab

f. Memiliki rasa pengabdian kepada masyarakat

g. Bekerja atas panggilan hati nurani

Menurut Wardiman  Djojonegoro, guru yang bermutu memiliki paling

tidak empat criteria utama yaitu:

a. Kemampuan professional. Kemampuan kecerdasan, sikap, dan prestasi

kerja

b. Upaya professional. Upaya professional adalah upaya seorang guru untuk

mentransformasikan kemampuan professional yang dimilikinya kedalam

tindakan mendidik dan mengajar secara nyata

c. Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan professional. Waktu yang

dicurahkan untuk kegiatan professional menunjukan iintensitas waktu

seorang guru yang dikonsentrasikan untuk tugas-tugas profesinya
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d. Kesesuaian antara keahlian dan pekerjaan. Guru yang bermutu ialah

mereka yang dapat membelajarkan siswa secara tuntas, benar, dan

berhasil.

Suyanto mengemukakan empat persyaratan agar seorang guru

dikatakan professional, yaitu:

a. Kemampuan guru mengolah atau menyiasati kurikulum

b. Kemampuan guru mengaitkan materi kurikulum dengam lingkungan

c. Kemampuan guru memotivasi siswa untuk belajar sendiri

d. Kemampuan guru untuk mengintegrasikan berbagai bidang studi atau

mata pelajaran menjadi kesatuan konsep yang utuh.

Kreteria lain yang diharapkan melekat pada sosok guru

professional adalah:

a. Kesalehan pribadi

b. Kepekaan sosial

c. Integritas keilmuan

d. Keahlian pedagogis

e. kepemimpinan14

Menghadapi tantangan demikian, maka diperlukan guru yang

benar-benar professional. Paling tidak ada empat cirri utama agar seorang

guru masuk kedalam katagori guru professional, yaitu

14 Suyanto. Menjadi guru profesional. jakarta: 2013, esensi, hlm 30
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a. memiliki kepribadian yang matang dan berkembang

b. mempunyai keterampilan membangkitkan minat siswa

c. memiliki pengguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat

d. sikap profesionalnya berkembang secara berkesinambungan.

Menurut surya guru yang professional akan tercermin dalam

pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik

dalam materi ataupun metode. Selain itu, juga ditunjukan melalui tanggung

jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya.

Soedijarto berpendapat bahwa guru sebagai jabatan professional

memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus, maka guru sebagai

jabatan professional, seperti dokter dan lawyer, memerlukan pendidikan

pasca sarjana.15

Menurut  Ondi Saondi dalam buku etika profesi keguruan

professional merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan dan rangkaian

kualitas yang menandai atau melukiskan corak suatu “profesi”.

Profesionalime juga mengandung pengertian menjalankan suatu profesi

untuk keuntungan atau sebagai sumber penghidupan.16

Ondi juga menyatakan  Pendidik merupakan  tenaga professional

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,

menilai hasil

15 Iibid. hlm 46-47.
16 Ondi Saondi. Etika Profesi Keguruan. Bandung: 2012, Aditama, hlm 109.
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pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada

peguruan tinggi.17

Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul

dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personil lainnya di

sekolah. Guru bertugas merencanakan danmelaksanakn proses

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan mimbingan dan

pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, dan membuka kominikasi

dengan masyarakat.18

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada

jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia

dini pada jalur pendidikan pormal yang diangkat sesuai dengan peraturan

perundang-rundangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga

professional sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1) dibuktikan dengan

sertifikasi pendidik.19.

Masalah kompetensi professional guru merupakan salah satu dari

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan

apapun. Kompetensi-kompetensi lainnya adalah kompetensi kepribadian

dan kompetensi kemasyarakatan.20

17 Ibid,hlm. 20.
18 Syaiful Sagala.Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan.Bandung:2009,

Alfa   Beta,hlm 6.
19 Ibit, hlm.55.
20 Oemar Hamalik. Pendidikan Guru. JakartaP:2009, Bumi Aksara. hlm 34.
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Guru wajib memiliki kualifikasi  akademik, kompetensi, sertifikasi

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendudikan nasional. Kualifikasi akademik  yang di

maksud adalah diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau

program diploma empat.

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi

profesional, kompetensi skepribadianl, dan sosial yang diperoleh melalui

pendidikan profesi. Ketentuan belanjut mengenai kompensi guru sudah

diatur oleh peraturan pemerintah.21

Tugas guru sebagai pendidik merupakan tugas mewariskan ilmu

pengetahuan dan teknologi kepada para muridnya. Kemudian muridnya

belajar memperoleh dan mengembangkan keterampilan, berlatih

menerapkannya demi kemanfaatan yang lebih besar juga dari gurunya. Guru

professional siap difungsikan sebagai orangtua kedua bagi para muridnya

setelah orangtua kandung sebagai orangtua pertama. Itulah sebabnya guru

menguasai ilmu jiwa dan watak manusia untuk dapat diterapkan dan

dilayani secara tepat oleh para guru.22

Peningkatan professional guru dilakukan secara sistematis, dalam

arti direncanakan secara matang dilaksanakan secara taat asas dan dievaluasi

secara

21 Ibid, hlm 57
22 Ibid.hlm 12.
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objek, sebab lahirnya seorang professional tidak penataran dalam waktu

enam hari, supervise dalam waktu sekali atau dua kali, studi banding selama

dua atau tiga hari.23

Peningkatan profeionalisme guru pada akhirnya ditentukan oleh

guru sendiri. Upaya apa sajakah yang dilakukan guru untuk meningkatkan

profesionalismenya? Caranya adalah guru harus selalu berusaha untuk

melakukan hal-hal berikut:

1. memahami tuntutan standar profesi yang ada

2. mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan

3. membangun hubungan kerja yang baik dan luas termasuk lewat

organisasi profesi

4. mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan

pelayan bermutu tinggi kepada siswa

5. mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan

teknologi komunikasi dan informasi sehingga metode pembelajaran

dapat terus dipebaharui.

Wujud nyata pemerintas dalam peningkatan kualitas guru  salah

satunnya dengan sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian

sertifikasi pendidik pada guru, yang ditandatangani oleh peguruan tinggi

23 Ibrahim Bafadal. Peningkatan profesionalisme guru sekolah dasar. Jakarta:2013, Bumi
Aksara. hlm 8.
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penyelenggara sertifikasi sebagai bukti pengakuan formalitas guru yang

diberikan kepada guru sebagai tenga professional.24 Guru yang professional

dan efektif, merupakan kunci utama keberhasilan proses belajar-mengajar di

sekolah.

Menurut Agung Haryono prinsip profesionalisme guru adalah

ketika seorang guru mampu menjalankan tugasnya secara professional dan

memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

1. Ahli teori dan praktik keguruan.

2. Senang memasuki orgnisasi profesi keguruan.

3. Melindungan kepentingan anggotanya.

4. Memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai.

5. Melaksanakan kode etik guru.

6. Memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab.

7. Memiliki rasa pengabdian kepada masyarakat.

8. Bekerja atas panggilan hati nurani.

Keberadaan guru yang professional merupakan syarat mutlak

hadirnya system dan praktik pendidikan yang berkualitas.25

24 Ibid hlm 34
25 Agus Wibowo. Menjadi guru berkarakter.yogyakarta:pustaka pelajar. hlm17.



19

2. Strategi kepala sekolah

Menurut George dan Jhon strategi adalah lebih sejalan dengan arti

aslinya strategi berasal dari kata yunani strategos, yang berarti jendral. Oleh

karena itu, kata strategi secara harfiah berarti “seni para jendral”. Kata ini

mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak

organisasi. Secara khusus, strategi adalah ‘penempaan’ misi perusahaan,

penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan

internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran

dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran

utama organisasi akan tercapai.26

Menurut Christensen, pengertian strategi dapat ditinjau dari segi

militer, politik, ekonomi, dan perusahaan. Dari segi militer, strategi adalah

penepatan satuan-satuan atau kekuatan-kekuatan tentara dimedan perang

untuk mengalahkan musuh. Dari segi politik, strategi adalah penggunaan

sumber-sumber nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Sedangkan dari segi ekonomi, strategi adalah alokasi

sumbersumberyabg sifatnya jarang atau terbatas, dan dari segi perusahaan,

menurut ansoff,strategi adalah aturan untuk pembuatan keputusan dan

penentuan garis pedoman.27 Strategi dapat diartikan sebagai kiat, cara, atau

taktik untuk mencapai tujuan organisasi.

26 George a Steiner. Kebijakan dan strategi manajemen. Jakarta:1997,erlangga. hlm 18
27 supriyono.manajemen strategidan kebijakan bisnis edisi 2. yogyakarta:1998,BPFE. hlm 7



20

Chanler mengemukakan bahwa strategi merupakan alat untuk

mencapai tujuan organisasi dalam kaitanya dengan tujuan jangka panjang,

program tindakan lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.

Fredy rangkuty menyatakan bahwa strategi merupakan alat untuk

menciptakan  keunggulan bersaing. Jauch dan Glueck mengemukakan

bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu

yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan

lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi

dapata dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi28

Sekolah merupakan institusi paling depan dalam menjalankan

proses pendidikan. Pendidikan secara makro pada akhirnya akan bermuara

pada sekolah melalui pembelajaran. Kepala sekolah sangat berperan dalam

menggerakan berbagai komponen di sekolah sehingga proses belajar

mengajar di sekolah itu berjalan dengan baik.

Didalam menjalankan perannya, seorang kepala sekola tentu saja

mampu membuat perencanaan yang sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan

komprehensif. Target utama perencanaan dalam pendidikan adalah

tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dengan mutu

pendidikan yang memuaskan para pelanggan atau stakeholder-nya.

Menurut Lunenburg dan Irby peran kepala sekolah dalam

perencanaan pembelajaran sebagai berikut:

28 Akdon. Strategi management. Bandung: 2009, Alfabeta, Hlm. 13
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1. Perencanaan menyediakan guru dengan map sehari-hari.

2. Perencanaan tiap hari adalah penting sebagaimana untuk menargetkan

siswa sebagai bagian dari proses kurikulum.

3. Guru dapat membuat perencanaan mengajar yang berkelanjutan setelah

mengidentifikasi kekurangan siswa.

4. Perencanaan pembelajaran terdiri atas pemahaman guru tentang

kebutuhan untuk memfasilitas kesuksesan pembelajaran bagi siswa dan

dalam mengetahui apakah isi tersebut berhubungan dengan tujuan siswa,

sumber komunitas, dan tujuan penbelajaran.

5. Perencanaan pembelajaran dijalani dengan proses kurikulum.

Budi mengatakan dalam konteks pendidikan, kepala sekolah

merupakan tokoh kunci bagi keberhasilan sebuah sekolah/madrasah. Kepala

sekolah merupakan pemimpin komunitas komunitas sekolah yang paling

bertanggung jawab mewujudkan cita-cita komunitas tersebut kedepan. Oleh

karena itu, kepala sekolah harus memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas

tentang hendak dibawak kemana sekolah madrasah yang dimpinnya. Selain

itu, kepala sekolah harus memiliki langkah-lankah atau strategi yang efektif

dan efisien untuk mencapai visi,misi dan tujuan yang telah ditetapkan

bersama tersebut.29

29 Budi Suhardiman.Studi Pengembangan Kepala sekolah. Jakarta:2012,Rineka cipta. hlm 3-4.
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Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang

paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidik. Dalam pada itu,

kepala sekolah harus memiliki visi dan misi serta strategi manajemen

pendidikan secara utuh dan berorentasi  kepada mutu pendidikan, karena

kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah

sebagai organisasi yang konpleks dan unik, keberadaan sekolah sebagai

seseorang yang diberi tanggung jawab  untuk memimpin sekolah.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kepala sekolah dapat

diartikan ‘ketua’ atau ‘pemimpin’ dalam suatu organisasi atau sebuah

lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga dimana menjadi

tempat menerima dan member pelajaran. Kata ‘pemimpin’ dalam rumusan

tersebut mengandung makna luas,yaitu kemampuan untuk menggerakkan

segala sumber yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat di dayagunakan

secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.30

Tugas kepala sekolah dalam kaitannya dengan pengembangan guru

bukanlah pekerjaan yang mudah karena tidak hanya mengusahakan

tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan guru secara peribadi. Karena

itu, kepala sekolah dituntut mengerjakan instrumen pengelola guru seperti

daftar absen, daftar urutan kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar riwayat

pekerjaan,

30Wahjo sumidjo. Kepemimpinan kepala sekolah.Jakarta:2011, Raja Wali Pers.hlm 83.
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kondite guru dan staf untuk membantu kelancaran pendidikan di sekolah

yang dipimpinnya.

Pengembangan guru perlu dilakukan pada setiap sekolah untuk

memastikan bahwa mereka tetap dapat mempertahankan kualitas

profesionalitasnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Program

pengembangan tersebut member penekanan pada pembentukan

keterampilan profesional mereka guna perbaikan layanan sekolah.

Mengelola guru merupakan bagaian dari manajemen sumber daya

manusia yang ada di sekolah. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan

itu agar sumber daya manusia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas

dan fungsi masing-masing. Dengan demikian sumber daya manusia tersebut

dapat diberdayakan dengan baik. Untuk melihat kemampuan kepala sekolah

dalam mengelola sumber daya manusia yang ada disekolah dapat dilihat

dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Mengidetifikasi karakteristik tenaga kependidikan yang efektif.

2. Merencanakan tenaga kependidikan  sekolah.

3. Merekrut, menyeleksi, menepatkan, dan mengorientasikan tenaga

kependidikan baru.

4. Mengembangkan profesionalisme tenaga kependidikan.

5. Memanfaatkan dan mengembangkan tenaga kependidikan.
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6. Menilai kinerja tenaga kependidikan.

7. Mengembangkan sistem pengupahan, reward, yang mampu menjamin

kepastian dan keadilan.

8. Melaksanakan dan mengembangkan sistem pembinaan karir.

9. Memotivasi tenaga kependidikan

10. Membina hubungan kerja yang harmonis.

11. Mengelola komplik dengan baik.31

Tugas pokok kepala sekolah menurut Kemendiknas (2008), secara

umum tugas

pokok kepala sekolah pada semua jenjang mencangkup tiga bidang, yaitu:

(a)

tugas manajerial, (b) supervise dan (c) kewirausahaan.

a. Tugas manajerial

Tugas manajerial berkaitan dengan pengelolaan semua sumberdaya

yang ada di sekolah. Kepala sekolah harus mampu memberdayakan

semua sumber daya itu sehingga dapat mendorong kemajuan sekolah.

Sumberdaya yang harus dikelola kepala sekolah adalah (1) tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan, (2) pembiayaan, (3) saran prasarana,

(4) kesiswaan, (5) pembelajaran, (6) perpustakaan, (7) laboratorium, (8)

peran serta masyarakat, (9) sistem informasi sekolah, dan lain-lain.

31 Ibid Hlm 45
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b. Tugas supervisi

Tugas pokok melakukan supervisi berkaitan dengan penilaian

kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah melakukan

penilaian pelaksanaan kerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Tujuannya agar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bekerja

dengan baik. Dengan demikian mutu proses dan hasil pendidikan

disekolah tersebut bisa terjamin. Selain itu, supervisi bertujuan untuk

mendapatkan data kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

sebagai bahan untuk pemberian penghargaan dan hukuman. Hasil

supervsisi juga dapat dimanfaatkan untuk tindak lanjut dalam

pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar bekerja lebih

baik lagi.

Kegiatan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah kaitannya

dengan tugas pokok supervisi, yaitu (1) merencanakan program

supervise (2) melaksanakan program supervisi, dan (3)  menindaklanjuti

program supervisi.

c. Tugas kewirausahaan

Prinsip dasar kewirausahaan yaitu kepala sekolah harus memiliki

jiwa-jiwa kewirausahaan tersebut dapat dilihat dari karateristik atau

dimensi-dimensinya.

Daya piker kewirausahaan memiliki karakteristik/ dimensi-dimensi

(1) berpikir kreatif; (2) berpikir inovativ; (3) berpikir asli/ baru/ orisinal;

(4) berpikir divergen; (5) berpikir mengembangkan; (6) pionir berfikir;

(7)
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berpikir menciptakan produk dan layanan baru; (8) memikirkan sesuatu

yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain; (9) berpikir sebab akibat;

berpikir lateral; (10) berpikir sistem; (11) berpikir sebagai perubah (agen

perubahan); (12) berpikir kedepan (berpikir puturistik); (13) berintuisi

tinggi; (14) berpikir maksimal; (15) trampil mengambil keputusan; (16)

berpikir positif dan (17) versalitas berpikir sangat tinggi.

Kompetensi kepala sekolah berdasarkan peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 kepala sekolah dituntut

memiliki sekurang-kurangnya lima kompetensi. Kelima kompetensi itu

adalah (1) kepribadian, (2) manajerial, (3) kewirausahaan, (4) supervisi,

(5) sosial.

a. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan hal mendasar dan

pokok yang harus dimiliki oleh setiap kepala sekolah. Sejumlah

indikator kompetensi kepribadian  yang dimilikikepala sekolah

sebagai berikut.

1) Berahklak mulia dan menjadi teladan bagi komunitas sekolah/

madrasah.

2) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.

3) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri.

4) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

5) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah.

6) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
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b. Kompetensi manajerial

Kompetensi manajerial yaitu kemampuan dan pemahaman

kepala sekolah harus memahamim sekolah sebagai sebuah sistem,

sehingga semua komponen atau sumber daya yang terlibat di

dalamnya dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

c. Kompetensi kewirausahaan

Kompetensi kewirausahaan yaitu kemampuan kepala

sekolah dalam hal menerapkan jiwa-jiwa kewirausahaan untuk

memajukan sekolah yang dipimpinnya.

d. Kompetensi supervisi

Kompetensi supervisi terkait dengan kemampuan kepala

sekolah dalam menilai kinerja guru. Kompetensi ini sangat strategis

dalam upaya meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan

lainya. Upaya meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan

lainnya diawali dari supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah.

e. Kompetensi sosial

sekolah sebagai manusia biasa tentu saja akan melakukan

interaksi sosial dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut bisa di

masyarakat bisa juga di sekolah yang dia pimpin.32

32 Ibid Hlm.50
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi kepala sekolah dalam

meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik

Kemampuan kepala sekolah dalam membina guru, sehingga guru

yang bersangkutan mampu bekerja secara secara professional.

a. Budaya sekolah

b. Motivasi kerja

c. Latar belakang pendidikan

d. Rekrutmen, kompentensi dan sistem kompensansi

Kinerja kempala sekolah tidak berdiri sendiri, terkait dengan

berbagai faktor yang akan mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut

meliputi:

a. Faktor eksternal terkait dengan berbagai hal yang ada diluar sistem

organisasi (sekolah), seperti: lingkungan sosial masyarakat sekitae,

budaya masyarakat, partisipasi masyarakat, tata nilai yang ada di

masyarakat, politik, dan ekonomi.

b. Faktor internal yang berkaitan pada diri kepala sekolah itu sendiri,seperti

keterampilan interversonal, mental untuk sukes, terbuka untuk berubah,

kretivitas, terampil berkomunikasi, inisiatif, kemampuan dalam

merencanakandan mengorganisasi kegiatan yang menjadi tugasnya,

minat, bakat, motivasi kerja, mutu pekerjaan, kejujuran pegawai,

kehadiran, sikap, kerja sama, kehandalan, pengetahuan tentang

pekerjaan, tanggung jawab dan pemanfaatan waktu.
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Dengan demikian secara sederhana kepala sekolah dapat

didefinisikan  sebagai “seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas

untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar

mengajar,  dan murid yang menerima pelajaran.Keberhasilan pendidikan

disekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam

mengelola tenaga pendidik.33

4. Penelitian yang relevan

Untuk memperkuat penelitian ini, maka penulis mengambil

beberapa penelitaian yang terkait, dimana penelitian yang terkait telah

dilakukan oleh mahasiswa/I diantaranya:

1. Rahmadhani Tahun 2011. Kompetensi professional guru Madrasah

Tsanawiyah Negeri 3 Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Dikarnakan rekapitulasi hasil angket keseluruhan sebanyak tiga kali yang

mencapai hasil presentase 74.56%, maka dikatagorikan kompetensi

professional guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Muara Fajar

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tergolong Mampuan.

2. Ahmad Akrimul Khusnayin Tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui implementasi manajemen pengembangan tenaga

pendidik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Muara Fajar Rumbai

Pekanbaru, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

terlaksananya pengembangan

33 E.Mulyasa. Mejadi Kepala Sekolah Profesional. Jakarta:2011, PT Remaja Rosdakarya,hlm
16.
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tenaga pendidik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Muara Fajar Rumbai

Pekanbaru.

5. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu konsep yang membatasi

suatu konsep teoritis, karena agar tidak terjadi kesalahpahaman  dalam

penafsiran konsep yang digunakan dalam penulisan ini.

Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini

untuk mengetahui strategi kepala sekolah dalam meningkatkan

profesionalisme tenaga pendidik sebagai berikut:

1. Strategi kepala sekolah dalam mengontrol guru

a. Kepala sekolah mengontrol guru

b. Kepala sekolah memberi sanksi kepada guru yang terlambat

2. Strategi Kepala sekolah dalam perencanaan pembelajaran

a. Perencanaan menyediakan guru dengan buku catatan guru sehari-

hari

b. Perencanaan tiap hari sangat penting untuk menargetkan siswa

sebagai bagian dari proses kurikulum

c. Guru dapat membuat perencanaan mengajar yang berkelanjutan

setelah mengidentifikasi kekurngan siswa

3. Strategi   kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja  guru

a. Sekolah menciptakan hubungan kerja dengan guru dan konselor

b. Kepala sekolah melakukan supervisi guna memberikan masukan bagi

peningkatkan kompetensi guru
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c. Strategi  kepala sekolah dalam memberikan pelatihan dan penataran

yang diikuti guru dan staf serta seluruh warga sekolah

d. Guru dan staf di ikut serta berbagai kegiatan pengembangan

professional seperti:(penataran, pelatihan, seminar)

e. Guru dan staf diberi kesempatan untuk mengembangkan kapasitas

professional, secara bergilir, adil, dan merata

4. Strategi  kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia yang ada

di sekolah

a. Merekrut, menyeleksi, menepatkan dan mengorientasikan tenaga

pendidik baru

b. Mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik

c. Menilai kinerja tenaga pendidik

d. Mengembangkan sistem pengupahan. Reward,yang mampu menjamin

kepastian dan keadilan

e. Memotivasi tenaga pendidik

f. Membina hubungan kerja yang harmonis

g. Mengelola konplik dengan baik

Sedangkan faktor yang mendukung dan menghambat strategi kepala

sekolah dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di sekolah

menengah atas negeri 1 tambang sebagai berikut:

1. Faktor pendukung meliputi:
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a. Kemauan guru dan tenaga kependidikan untuk bisa lebih baik lagi

dalm bekerja

b. Kemauan guru-guru yang sangat tinggi dan

c. Fasilitas yang dimiliki sekolah

2. Faktor penghambat meliputi:

a. Belum semua guru dan tenaga pendidikan yang mempunyain

kesadaran arti dan tugas yang diemban

b. Ada sebagian guru yang masih gaptek (gagal teknologi)

c. kurang minat guru untuk menambah ilmu dan ktrampilan dan

d. ktrampilan dan sarananya masih ada yang kurang


