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ABSTRACT

MANAGEMENT OF TEACHER PROFESSIONALISM DEVELOPMENT
( A case study in Ar Raihan Junior Islamic High School Bandar Lampung )

By
Ashepi Zulham

The objective of this research is to analysis the teacher professionalism
development management at Ar Raihan Junior Islamic High School Bandar
Lampung. The focus of this research are planning, organizing, actuating, and
controlling of teacher professionalism development. Qualitative method with a
case study design has been used in the research, adopting data collecting
technique through observation, documentation and interviews. Source of the data
used are The Head of Foundation, Principal, vice Principals and teachers.
Triangulation was used to analyze the data by comparing results of the
observation based on documentation and interview. The result of the resource are:
1) Planning management of teacher professionalism development was conducted
as the reference in determining the programs in the future. 2) organizing
management of teacher professionalism development hasn’t optimal, it’s found
discrepancies with the educational background of a workload given and need
optimize in subject teacher discussion internal or external 3) actuating
management of teacher professionalism development already run well only still
needs to be improved because the training that implemented is still per clump
lesson, for the next more than that as subject and for training of information and
Technology (IT) for assessment system and applying teaching using media is
given more of the meeting in a year. 4) controlling management of teacher
professionalism development is conducted as the program evaluation were done
and must be done periodic, also optimize the control from the education
department in supporting the controlling activity.

Keywords : Management development, teacher professionalism.
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ABSTRAK

MANAJEMEN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU
( Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu AR RAIHAN

Bandar Lampung )

Oleh

Ashepi Zulham

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen pengembangan
profesionalisme guru di SMP Islam terpadu Ar Raihan Bandar Lampung. Fokus
penelitian ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasan pengembangan profesionalisme guru.

Metode kualitatif dengan rancangan studi kasus, teknik pengumpulan data melalui
observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber data adalah Ketua Yayasan,
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. Analisis data yang digunakan
dengan tringulasi, yaitu membandingkan hasil observasi dengan dokumentasi dan
hasil wawancara. Hasil penelitian adalah: 1) manajemen perencanaan
profesionalisme guru melihat dari analisis program yang telah dilakukan sebagai
acuan dalam menentukan perencanaan program dimasa yang akan datang 2)
manajemen pengorganisasian profesionalisme guru belum maksimal, masih
ditemukan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan beban tugas yang
diberikan, masih perlu dimaksimalkannya MGMP baik internal maupun eksternal
3) manajemen pelaksanaan profesionalisme guru berjalan dengan baik, perlu
peningkatan dalam hal pelatihan yang selama ini pelaksanaanya baru bersifat
perumpun pelajaran, kedepan lebih per mata pelajaran dan pelatihan IT baik untuk
sistem penilaian ataupun media pembelajaran lebih diperbanyak pertemuanya
dalam 1 tahun 4) manajemen pengawasan profesionalisme guru dilakukan sebagai
evaluasi program yang telah dilakukan dan harus dilakukan secara berkala serta
lebih mengoptimalkan pengawas dinas pendidikan dalam dukungan kegiatan
pengawasan

Kata kunci: Manajemen Pengembangan, Profesionalisme guru
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

SMP Islam Terpadu Ar Raihan didirikan pada tahun 2007, terletak di

kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung,

Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi. Kota

ini memiliki luas 207,50 km² dengan populasi penduduk sebanyak 879.651

jiwa (sensus 2010); kepadatan penduduk 4.597 jiwa/km² dan tingkat

pertumbuhan penduduk 3,79% per tahun. Pertumbuhan penduduk yang cukup

tinggi ini tidak hanya disebabkan oleh angka kelahiran, melainkan juga

perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hal ini semakin mengindikasikan

bahwa Kota Bandar Lampung mempunyai daya tarik sehingga laju urbanisasi

cukup tinggi.

SMP Islam Terpadu Ar-Raihan memiliki visi “menjadi lembaga pendidikan

Islam yang unggul, guna menghasilkan generasi muda yang taqwa, cerdas,

terampil, mandiri, Islami serta berwawasan internasional”. Untuk mewujudkan

visi tersebut, SMP Islam Terpadu Ar Raihan menetapkan misinya sebagai

berikut: 1) Melaksanakan pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi

kecerdasan seperti IQ, EQ, SQ, dan AQ dengan pola pembelajaran terpadu,

seimbang dunia akherat; 2) Mengimplementasikan pendidikan yang
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mengintegrasikan sisi keilmuan dan keislaman dengan media teknologi

informasi; 3)  Melaksanakan pendidikan yang berorientasi pada pemahaman

bahwa segala ilmu yang mempelajari, baik ayat kauliyah (Al-Qur'an) maupun

ayat kauniyah (sains) adalah dalam rangka ibadah; 4)  Menciptakan suasana

pendidikan yang mampu membangun akhlak sesuai tuntunan Al-Qur'an dan

Al-Hadist;  5)  Menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan, kreatif,

inofatif, dan berwawasan global.

Mengacu pada visi dan misi sekolah serta tujuan umum pendidikan dasar,

maka tujuan SMP Islam Terpadu Ar Raihan terhadap anak didik adalah

sebagai berikut: 1) Siswa mampu dan terbiasa menggunakan Bahasa Inggris

dan Bahasa Arab secara baik dan benar;  2)  Siswa mampu membaca dan

memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar serta mampu menghafal Al-

Qur'an yang disesuaikan kemampuan anak; 3)  Siswa mampu menghafal

hadist-hadist pilihan, beraqidah islam dengan benar, serta melaksanakan

amalan sunnah yang dianjurkan; 4) Siswa mampu lulus ujian nasional dengan

baik, dapat diterima di SMA yang diinginkan, serta memiliki pengetahuan

yang luas dan kokoh; 5) Siswa mampu mengoperasikan berbagai program

aplikasi seperti Internet, Operation System, Desain Grafis, Multimedia, dll; 6)

Siswa mampu berkomunikasi, memimpin dan bekerja dalam kelompok serta

mempunyai inisiatif pengambilan keputusan yang tepat dan cepat; 7)  Siswa

mampu mengatasi permasalahan dengan baik, senantiasa berfikir logis dan

ilmiah, serta memahami bahwa belajar dan bekerja adalah sebuah ibadah.

Visi, misi, dan tujuannya, yang  didukung oleh komitmen  tinggi, serta sarana
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dan prasarana yang memadai,  saat ini SMP IT Ar Raihan Berkembang

menjadi salah satu SMP yang dipercaya oleh masyarakat kelas menengah atas

yang ada dikota Bandar Lampung. Ada beberapa alasan mengapa SMP IT Ar

Raihan yang menjadi pilihan orang tua peserta didik, karena memiliki

keunggulan dan ke khususan, antara lain: 1) Jam belajar pada sekolah ini

dimulai sejak pukul 07.30 - 16.30 WIB (full day school), hari belajar dari

Senin hingga  Jumat.

Hal ini dilakukan agar kegiatan anak-anak lebih terkontrol dan mengurangi

kecemasan orang tua, anak-anak dapat berkumpul dengan orang tua pada

malam hari dan akhir pekan; 2) Sekolah dengan muatan Islam, membantu

orang tua membekali anak-anak dengan ilmu agama Islam, membiasakan

beribadah dan melaksanakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari;  3)

Suasana home Scholling, dengan jumlah 25 - 27 siswa dan dua orang guru

perkelas, menyebabkan perhatian dan rasa kekeluargaan antara siswa,

didukung oleh guru dan staff yang dilandasi akhalakul karimah dan kesadaran

bahwa setiap muslim adalah bersaudara; 4) Berwawasan Internasional, dengan

menggunakan bahasa inggris dan bahasa arab secara aktif ; 5) Berbasis

teknologi informasi, pada setiap ruangan kelas disediakan multimedia materi

pelajaran di server dan dapat diakses melalui internet, e-learning, e-library,

edmodo, internet Hot  Spot dengan jaringan berkecepatan tinggi, serta setiap

siswa dan guru memiliki laptop sebagai alat belajar mengajar; 6) Ekstra

kulikuler yang menunjang,  seperti kecakapan hidup (life Skill), Leader ship,

komunikasi, mencuci, menyetrika, memasak, dll; 7) Kurikulum terpadu,

dengan memadukan kurikulum nasional, pesantren dan kurikulum Ar Raihan;
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8) Metode pembelajaran yang menyenangkan, memiliki metode pembelajaran

yang menarik, siswa dapat memilih tempat duduk yang nyaman, pembelajaran

didukung oleh penggunaan gambar, film, dan animasi; 9) Idealisme yang

istiqomah, Ar Raihan didirikan dengan idealisme membangun generasi muda

Islam yang berkualitas, dikelola praktisi berpengalaman, didukung pendidik

muda profesional yeng berjumlah 41 guru yang bersemangat dengan dilandasi

niat ibadah.

Sebagai lembaga pendidikan Islam, SMP Islam Terpadu Ar Raihan,

membentuk karakter Islami siswa, karakter ini ditanamkan melalui

pengajaran, contoh dan pelaksanaan yang terus menerus, setiap hari selama

bertahun-tahun. Di SMP Islam Terpadu Ar Raihan, siswa diajak untuk selalu

istiqomah, tidak jemu-jemu melaksanakan berbagai kegiatan harian dalam

rangka pembentukan karakter islami, dengan berbagai kegiatan yang

mendukung seperti yang sudah disebutkan diatas.

Selain itu, kegiatan yang ada juga diarahkan untuk menuju keseimbangan

kecerdasan emosional dan spiritual (EQ dan SQ), dengan berbagai kegiatan,

seperti; pelatihan pidato, pelatihan shalat khusuk, memperkenalkan budaya

Timur Tengah/ Hadroh, ibadah camp, mabit (malam bina iman dan taqwa) dan

berlatih untuk bersedaqoh.

Struktur Kurikulum SMP Islam Terpadu Ar Raihan memiliki tiga kelompok

program unggulan (”IT Based”), antara lain: (1). Program Islam Terpadu

yang dikemas dalam kurikulum pesantren dan kurikulum AR RAIHAN;

(2). Program Informasi Terknologi yang dimasukkan dalam program
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pengembangan diri yang lebih dititik beratkan pada aplikasi dan

pemrograman;  (3). Program International Outlook dengan beban penggunaan

bahasa inggris yang lebih banyak dari sekolah nasional, dan dibuat dengan

metode kursus serta program outing. Dalam setiap program unggulan dapat

dikelompokkan dikelompokkan sebagai berikut: 1) Kelompok mata pelajaran

agama dan akhlak mulia; 2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan

kepribadian;  3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 4)

Kelompok mata pelajaran estetika; 5) Kelompok mata pelajaran jasmani,

olahraga dan kesehatan.

Pada SMP IT Ar Raihan terdapat program intra kurikuler seperti dijelaskan di

atas dan juga ekstra kurikuler yang dikembangkan berbeda dengan program

pengembangan diri (life skill).Waktu belajar di sekolah ini dimulai dari pukul

7.30 pagi hingga pukul 16.30 selama 5 hari dari hari Senin hingga Jumat.Pada

hari Sabtu, digunakan untuk program ekstra kurikuler.

Keunggulan yang dimiliki oleh SMP Islam Terpadu Ar Raihan memiliki

fasilitas yang lengkap, dengan ruangan-ruangan belajar yang nyaman, yang

dilengkapi dengan AC, LCD proyektor, sound system, locker, hot spot zone

untuk mempermudah siswa dan guru dalam mendapatkam materi dan

informasi dengan cepat, e-learning, Perpustakaan Digital / e-learning, edmodo

dengan bahan pelajaran yang sudah tersedia dalam komputer, dan setiap

ruangan dilengkapi dengan CCTV untuk mempermudah memantau setiap

kegiatan yang ada.

Ektrakurikuler yang ada pada SMP Islam Terpadu Ar Raihan terbagi dalam
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tiga kelompok, antara lain: 1) Club, meliputi; science and English, traditional

Dance, tilawatil Qur’an, PMR, dan Jurnalistik Events (kegiatan), meliputi:

educational trip, ibadah camp, leadership training, tournament day,

Mukhayyam Al-Qur’an ,cross cultural festival, prize giving ceremony, sport

day, dan outbond training; 3) Sport (olah raga), meliputi: futsal, basketball,

badminton, swimming, dan athletic.

Tentunya visi dan misi yang diharapkan tidak akan tercapai manakala tidak

didukung dengan kualitas sumber daya manusianya, dan kualitas sumber daya

manusia bergantung pada kualitas pendidikan. Peran pendidikan sangat

penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, Damai, terbuka dan

demokratis. Oleh karena itu pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan

untuk peningkatan pendidikan suatu bangsa.

Guru sebagai tenaga pendidik dalam menjalankan fungsi pendidikan dilihat

sebagai totalitas yang satu sama lain secara sinergi memberikan sumbangan

terhadap proses pendidikan pada tempat di mana mereka memberikan

pelayanan, dengan titik tekan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan

persekolahan. Tugas tenaga kependidikan secara umum adalah memberikan

pelayanan optimal kepada peserta didik khususnya dan pelanggan pada

umumnya, pada titik di mana pelayanan itu harus dilakukan.

Pelayanan optimal guru terhadap peserta didik dapat dilihat dari penguasaan

materi pembelajaran yang disampaikan secara efektif dan kehadirannya

diterima oleh anak didik secara ikhlas. Dia juga mampu menjadi manajer

belajar yang baik, sekaligus teman belajar melalui proses pembelajaran yang
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dilakukannya (learning from teaching processes), bahkan belajar dari peserta

didik.

Guru sebagai tenaga profesional yang harus memenuhi standar kualifikasi

akademik minimal pendidikan S1 dan kompetensi guru yaitu : kompetensi

Pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi

profesional (Permendiknas No 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi

Akademik dan Kompetensi Guru)

Pembinaan dan pengembangan profesionalisme tenaga pendidik dan

Kependidikan sekolah dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok,

maupun individu tenaga pendidik dan kependidikan itu sendiri. Dari perspektif

institusi, pengembangan tenaga pendidik dimaksudkan untuk merangsang,

memelihara, dan meningkatkan kualitas pendidik dalam proses pembelajaran.

Selain itu pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting,

namun hal yang lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu pendidik

untuk menjalani proses profesionalisasi. Karena substansi kajian dan konteks

pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan

waktu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya.

Di SMP IT Ar Raihan Bandarlampung telah banyak upaya yang dilakukan

dalam peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru seperti

peningkatan kemampuan Bahasa Inggris dengan mengirimkan beberapa guru

sebagai pendamping sekaligus peserta dalam home stay serta pelatihan Bahasa

Inggris di Kampung Inggris Pare Kediri jawa Timur selama 1 bulan,

mengirimkan beberapa guru untuk mempelajari Metode Tamyiz (cara mudah
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menterjemahkan al-Qur’an dan membaca kitab kuning), memberikan beasiswa

studi lanjut S2 dan pelatihan -pelatihan. Dari upaya yang telah dilakukan oleh

pihak sekolah diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih kepada pihak

sekolah tetapi pada realitanya peneliti belum begitu melihat sesuatu perbaikan

dalam hal pengembangan SDM tersebut sehingga ketertarikan peneliti dalam

hal menganalisasi apakah proses pengambangan yang telah dilaksanakan

sudah sesuai dengan yang seharusnya seperti mengacu pada terory dari George

R. Terry yakni POAC ( Planning, organizing, actuating and controlling) atau belum.

Guru memiliki peranan strategis dan utama dalam upaya membentuk watak

bangsa melalui pendidikan pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang

diinginkan. (Fakri Gaffar, 1998 dalam Supriadi D, 1998) Pernyataan tersebut

didasarkan bahwa, dimensi-dimensi proses pendidikan, atau yang lebih khusus

lagi dalam pembelajaran, yang diperankan oleh guru tidak dapat digantikan

oleh teknologi secanggih apapun sampai saat ini. Teknologi hanya berperan

sebagai instrumen pendukung yang membentu keberhasilan proses

pembelajaran.

Pendidik  yang profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang

akan diajarkan dengan baik dan harus memiliki kemampuan menyampaikan

atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya (transfer of knowledge) secara efektif

dan efisien, serta harus berpegang teguh kepada kode etik profesional, yaitu

memiliki akhlaq yang mulia, sebagai pendidik profesional, pendidik harus

memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional.

Berdasarkan kelebihan yang dimiliki serta tuntutan yang diberikan cukup
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banyak terhadap kualitas pendidik dan tenaga kependidikan tersebut, maka

peneliti ingin mengkaji lebih mendalam tentang manajemen Pengembangan

Profesionalisme Guru di SMP IT Ar Raihan karena peneliti pada masa

observasi pada beberapa bulan terakhir menemukan beberapa guru yang tidak

menjalankan Profesinya dengan baik, dibuktikan dengan masih adanya siswa

yang menginginkan homeroom teacher/ wali kelas dan salah satu guru mata

pelajaran mereka diganti serta kurangnya perencanaan yang baik dalam proses

pengembangan professional pendidik sehingga pengembangan yang dilakukan

terkesan dadakan yang pada akhirnya target yang diharapkan dalam proses

pengembangan kurang maksimal.

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian adalah pengembangan

profesionalisme guru SMP IT Ar Raihan Bandarlampung, dirinci menjadi sub

- fokus penelitian sebagai berikut:

1.2.1 Perencanaan (planning) pengembangan profesionalisme guru

1.2.2 Pengorganisasian (organizing) pengembangan profesionalisme guru

1.2.3 Pelaksanaan (actuating) pengembangan profesionalisme guru

1.2.4 Pengawasan (controlling) pengembangan profesionalisme guru

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bedasarkan dari fokus dan subfokus, maka jabaran Pertanyaan Penelitian

dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Bagaimanakah perencanaan (planning) pengembangan

profesionalisme guru di SMP IT Ar Raihan Bandarlampung ?
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1.3.2 Bagaimanakah pengorganisasian (organizing) pengembangan

profesionalisme guru di SMP IT Ar Raihan Bandarlampung?

1.3.3 Bagaimanakah pelaksanaan (actuating) pengembangan

profesionalisme guru di SMP IT Ar Raihan Bandarlampung ?

1.3.4 Bagaimanakah pengawasan (controlling) pengembangan

profesionalisme guru di SMP IT Ar Raihan Bandarlampung ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

menganalisis dan mendeskripsikan:

1.4.1 Perencanaan (planning) pengembangan profesionalisme guru di SMP

IT Ar Raihan Bandarlampung.

1.4.2 Pengorganisasian (organizing) pengembangan profesionalisme guru di

SMP IT Ar Raihan Bandarlampung.

1.4.3 Pelaksanaan (actuating) pengembangan profesionalisme guru di SMP

IT Ar Raihan Bandarlampung.

1.4.4 Pengawasan (controlling) pengembangan profesionalisme guru di

SMP IT Ar Raihan Bandarlampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan, baik untuk

kepentingan pengembangan pengetahuan teoritis, akademis, dan praktis.

1.5.1 Bagi Kepala Sekolah, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk

menetapkan suatu keputusan dan kebijakan dalam rangka peningkatan

profesionalisme guru yang sekaligus untuk mencapai hasil-hasil yang
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optimal dalam melaksanakan program pendidikan dan pengajaran.

1.5.2 Bagi Sekolah, dapat memperkaya teori pengembangan bagu guru dan staff

serta sebagai refrensi tambahan bagi sekolah untuk para peneliti dalam

meneliti hal-hal yang ada disekolah agar adanya perbaikan kedepanya

1.5.3 Bagi Yayasan, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam

hal pengembangan sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan dimasa

yang akan datang.

1.5.4 Bagi Dinas Pendidikan, sebagai masukan dan acuan dalam melaksanakan

pengembangan sumberdaya manusia khususnya guru untuk meningkatkan

kualitasnya selaku insan pendidik.

1.6 Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini secara teknis memiliki

pengertian yang khas atau khusus, agar tidak kesalahan tafsir maka beberapa

istilah tersebut perlu diperjelas secara eksplisit sebagai berikut :

1.6.1 Manajemen Pendidikan merupakan suatu ilmu yang mempelajari

bagaimana menata sumberdaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik  bagi manusia

yang turut serta  dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama.

1.6.2 Pengembangan Profesionalisme merupakan segala upaya yang

dilakukan guru dan semua pihak terkait untuk mengembangkan dan

meningkatkan profesionalisme guru.

1.6.3 Guru Profesional merupakan guru yang memiliki kompetensi yang

dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.

1.6.4 Manajemen Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang diambil
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untuk melakukan tindakan pada masa yang akan datang.

1.6.5 Manajemen Pengorganisasian merupakan aktivitas dalam menyusun dan

membentuk hubungan kerja antara orang-orang yang memiliki

kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas sehingga terwujudlah

kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

1.6.6 Manajemen Pelaksanaan Rangkaian tindakan atau program kerja yang telah

ditentukan pada tahap perencanaan kemudian diimplementasikan dalam kegiatan

pelaksanaan.

1.6.7 Manajemen Pengawasan merupakan proses pengamatan dari

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengumpulkan data dalam

usaha mengetahui ketercapaian tujuan dan kesulitan apa yang ditemui

dalam pelaksanaan itu.

1.6.8 SMP Islam Terpadu Ar Raihan merupakan sekolah menengah pertama

swasta yang dikelola oleh Yayasan Lampung Cerdas diwilayah Kota

Bandarlampung, dibawah naungan Dinas Pendidikan.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Pendidikan

Sebelum peneliti memaparkan teori-teori dalam pengembangan profesionalisme

guru, penulis terlebih dahulu memberikan gambaran dasar tentang manajemen

pendidikan karena dalam hal ini penelitian ini mengacu pada bagaimana manajemen

yang diterapkan diinstansi sekolah yang diteliti maka peneliti memberikan gambaran

tentang manajemen pendidikan sebagai landasan dasarnya.

Seperti yang dijelaskan oleh Engkoswara ( 1987:2 ) tentang manajemen pendidikan

yakni sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumberdaya untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan

suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam mencapai tujuan yang

disepakati bersama. Sedangkan Fakry Gaffar dalam Mulyasa (2007: 19)

mendefinisikan bahwa  manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu

proses kerjasama yang sistematik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan

tujuan pendidikan nasional. Teori manajemen pendidikan sangat penting dalam

pembahasan manajemen pengembangan profesionalisme guru karena guru adalah

pelaksana dari manajemen pendidikan, dimana guru adalah penggerak dan

penyelenggara manajemen pendidikan di sekolah. Beberapa tokoh mengupas fungsi-

fungsi pokok manajemen diantaranya: (1) Louise Allen (POLC) artinya Planning,
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Organizing, Leading, Controlling (2) Harol Koontz and Cyril O‟Donnell

(POSDLC) artinya Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling (3) Henry

Fayol (POSDCORB) artinya Planning, Organizing, Staffing, Directing,

Coordinating, Reporting, Budgetting (4) George R. Terry (POAC) artinya Planning,

Organizing, Actuating, Controlling (Arikunto, 2008:7)

Sedangkan menurut Ali Imron ( 2003: 5) manajemen pendidikan adalah suatu proses

penataan kelembagaan pendidikan dengan melibatkan sumber-sumber potensial, baik

yang bersifat manusia maupun yang bersifat non manusia dalam rangka mencapai

tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jika skema ini diskemakan, maka

tampak pada diagram 2.1 dibawah ini.

Diagram 2.1 Batasan manajemen Pendidikan

2.2.Proses Manajemen Pendidikan

Jika kita menelaah literature-literatur manajemen, proses menejemen ini telah banyak

dikedepankan oleh para ahli ,meskipun dengan menggunakan menggunakan

berbagai macam leber, misalnya fungsi-fungsi manajemen dan abstraksi-abstraksi

manajemen. Dan berikut ini beberapa proses manajemen menurut para ahli :

2.2.1 Fayol, yang juga dikenal sebagai Bapak manajemen Ilmiah (Scientific

Manajement) mengedepankan proses manajemen ( Sebagaimana dikutip

Imron, 1985) sebagai berikut : planning, organizing, commanding,

coordinating, dan controlling.

Proses
Penataan

Pelibatan sumber
potensial :
 Manusia
 Non Manusia

Tujuan
pendidikan :
 Efektif
 efisien
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2.2.2 Gulick (sebagaimana dikutip Imron, 1985) mengedepankan proses

manajemen mulai dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating,

reporting dan budgeting.

2.2.3 Mewman (sebagaimana dikutip Imron, 1985) meruuskan  proses manajemen

mulai dari planning, organizing, assembling, resources, directing dan

controlling.

2.2.4 Sears (sebagaimana dikutip Imron, 1985) mengetengahkan proses manajemen

mulai dari planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling.

Berdasarkan proses-proses yang dikedepankan oleh para ahli menejemen tersebut,

para pakar menejemen diera sekarang , banyak yang mengabstak-sikan menjadi 4

proses yakni, planning, organizing, actuating dan controlling. Empat proses ini

lazim juga digambarkan dalam bentuk siklus, karena setelah langkah controlling,

lazimnya dilanjutkan dengan membuat planning baru. Siklus proses manajemen

tersebut sebagaimana ditampilkan pada diagram 2.1 berikut.

Diagram 2.2 Siklus Proses Manajemen

Para pakar manajemen pendidikan merumuskanya menjadi : perencanaan pendidikan,

pengorganisasian pendidikan, penggerak pendidikan, dan pengawasan pendidikan.

Dengan demikian proses manajemen pendidikan pun, jika digambarkan dalam sebuah

siklus adalah sebagai tampak pada diagram 2.3 berikut.

1. PLANNING

2. ORGANIZING4. CONTROLLING

3. ACTUATING
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Diagram 2.2 Siklus Proses Manajemen Pendidikan

2.3.Fungsi Manajemen Pendidikan

Dari teori manajemen dan fungsi-fungsi pokok manajemen jika kita kaitkan dengan

kajian analisis  manajemen pengembangan profesionalisme guru, maka peran teori

manajemen sangat dibutuhkan sekali. Dalam hal ini peneliti merujuk pada teory  G.R

Terry sebagai basic teori karena Terry lebih menekankan pada pengorganisasian dan

pelaksanaan dalam kegiatan manajemen di samping fungsi-fungsi manajemen yang

lain. Dalam manajemen pengembangan profesionalisme guru pengorganisasian dan

pelaksanaan adalah hal yang sangat krusial. Di bawah ini adalah uraian tentang

fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R Terry :

2.3.1 Perencanaan ( planning )

Menurut Terry dalam S. Robin, (2001: 3) perencanaan adalah suatu keharusan

dalam setiap usaha untuk mengembangkan usaha atau mengembangkan lembaga

tersebut. Karena perencanaan bersifat vital, seharusnya hal itu dibuat lebih awal.

Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan,

dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan untuk

mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan

membuat keputusan sekarang.

PERENCANAAN
PENDIDIKAN

PENGORGANISASIAN
PENDIDIDKAN

PENGAWASAN
PENDIDIKAN

PENGGERAK
PENDIDIKAN
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Robbin ( 2001:  3) menyatakan bahwa fungsi perencanaan meliputi menetapkan

tujuan organisasi, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan

dan mengembangkan suatu hirarki rencana yang menyeluruh untuk memadukan

dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Secara lebih terinci, Suharsimi

(2008:9) mengemukakan  penjelasan perencanaan dari masing-masing fungsi

adalah sebagai berikut: Perencanaan adalah proses mempersiapkan serangkaian

pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan-

tujuan organisasi  dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada.

Aspek-aspek perencanaan meliputi: a) apa yang akan dilakukan, b) siapa yang

harus melakukan, c) kapan dilakukan, d) dimana dilakukan, e) bagaimana

melakukan, dan f) apa saja yang perlu dilakukan agar tercapai tujuannya secara

maksimal. Dari pengertian di atas  bahwa fungsi perencanaan adalah aktifitas

atau kegiatan yang berupa proses penentuan program kerja. Disinilah peran guru

sebagai penggerak dan penyelenggara manajemen pendidikan sangat dibutuhkan.

Dalam perencanaan pendidikan di sekolah secara umum melibatkan seluruh

komponen sekolah termasuk guru dimana pengambilan keputusan dilakukan

secara pastisipatif yaitu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan

lingkungan terbuka dan demokratis sehingga diharapkam warga sekolah ikut

terlibat langsung dalam proses mengambilan keputusan yang akhirnya

berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. Warga sekolah terutama guru

diharapkan memiliki  tingkat kemandirian yang tinggi, adaptif, antisipatif, dan

proaktif, serta memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan

sumberdayanya.  Dalam penelitian ini teori manajemen  perencanaan G.R Terry
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di pakai untuk mengetahui bagaimana perencanaan  atau proses penentuan

program kerja tentang pembinaan kemampuan profesional guru dilakukan di

sekolah.

Sedangkan Burhanuddin dkk dalam Sutikno (2012:21) pengertian perencanaan

adalah suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan

yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode-metode, pelaksanaan tenaga

yang dibutuhkan untuk menyelenggaran kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan.

Dipertegas oleh Seagian (1986) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan

keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap hal-hal

yang akan dikerjakan pada masa yang akan dating dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan menurut Roger A. Kauffman dalam

Sutikno (2012:21) merupakan proses penentuan tujuan  atau sasaran yang hendak

dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai

tujuan itu seefisien mungkin.

2.3.2 Pengorganisasian (organizing)

Suharsimi (2008: 10) menyatakan bahwa pengorganisasian adalah usaha untuk

mewujudkan kerjasama antar manusia yang terlibat kerjasama. Suatu

keseluruhan proses pengelompokan orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau

wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu

kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Pada pokoknya pengorganisasian

adalah proses pembagian kerja, sistem kerja sama, sistim hubungan antar

personal yang terlibat dalam suatu organisasi. Menurut Suharsimi (2008:11)

pengorganisasian adalah pembagian tugas atau pekerjaan,  pembidangan,
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pengunitan,  yaitu: macam dan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan,

banyaknya orang yang terlibat dalam organisasi, dan kemampuan, minat, bakat

yang berbeda terhadap pekerjaan.

Adapun manfaat adanya pembagian tugas adalah: (1) spesialisasi dalam

melaksanakan tugas, (2) memudahkan koordinasi, dan (3) dapat meningkatkan

efektivitas kerja.  Pembidangan, pengunitan dan pembagian tugas akan

melahirkan sebuah susunan kesatuan-kesatuan kecil yang membentuk satu

kesatuan besar dan dikenal dengan nama struktur organisasi yang

menggambarkan posisi setiap unit yang menunjukkan keseluruhan dengan

bagian-bagiannya.  Hasil  dari proses pengorganisasian adalah suatu organisasi

yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang bulat, karena organisasi

adalah alat untuk mencapai tujuan. Prinsip dari suatu organisasi terdiri dari: (1)

adanya suatu pekerjaan yang harus dilakukan,  (2) adanya tempat untuk bekerja,

(3) terdapat hubungan antara unsur didalam organisasi tersebut, sehingga

keuntungan akan didapat dari pelaksanaan sebuah organisasi yaitu: (1) setiap

orang dalam organisasi dapat mengetahui kegiatan yang harus dikerjakan,  (2)

hubungan kerja dapat terlihat jelas, (3) hubungan yang tepat antara kegiatan dan

individu yang melaksanakan dapat tercapai, dan (4) adanya manfaat yang lebih

efektif bagi personil dan fasilitas.

Kegiatan pengorganisasian merupakan fungsi organik kedua dalam manajemen.

Afifuddin dalam Sutikno (2012:37) mengartikan pengorganisasian sebagai

kegiatan menyusun struktur dan membentuk hubungan-hubungan agar diperoleh

kesesuaian dalam upaya mencapai tujuan bersama. Dijelaskan juga oleh Siagian
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(1992) dalam halaman yang sama bahwa merumuskan pengorganisasian sebagai

keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung

jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang

dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang

telah ditentukan.

Proses pengorganisasian adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk

membentuk sebuah organisasi . Proses tersebut menurut Sarwoto dalam Sutikno

(2012:43) meliputi beberapa kegiatan yakni 1) perumusan tujuan, 2) penetapan

tugas pokok, 3) perincian kegiatan, 4) pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam

fungsi-fungsi, 5) Departemenisasi, 6) pelimpahan / authority, 7) staffing dan 8)

facilitating

Jadi yang dimaksud pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-

hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat

bekerjasama secara efisien dengan  demikian memperoleh kepuasan pribadi

dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu

guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Maka guru sebagai penggerak dan

penyelenggara pendidikan bersama kepala sekolah melaksanakan proses

pengorganisasian untuk mencapai visi dan misi sekolah. Guru mendapatkan job

description sesuai bakat dan kemampuannya masing-masing yang akhirnya

terorganisir dengan baik sehingga penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan

baik sesuai dengan visi dan misi sekolah.  Dalam penelitian ini teori  manajemen

pengorganisasian  Gorge .R Terry di pakai untuk mengetahui bagaimana

pengorganisasian pembinaan kemampuan profesional guru di sekolah.
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2.3.3 Penggerakan/ Pelaksanaan ( Actuating )

Rangkaian tindakan atau program kerja yang telah ditentukan pada tahap

perencanaan kemudian diimplementasikan dalam kegiatan pelaksanaan.

Menggerakkan adalah sama artinya dengan pelaksanaan. Pelaksanaan adalah

proses dilakukan dan digerakkannya perencanaan. Fungsi pelaksanaan

merupakan proses manajemen untuk merealisasikan hal-hal yang telah disusun

dalam fungsi perencanaan.  Menurut Terry (2011: 20), actuating adalah usaha

untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga

mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan. Dalam suatu lembaga, kalau hanya ada perencanaan atau organisasi

saja tidak cukup. Untuk itu dibutuhkan tindakan atau actuating yang konkrit

yang dapat menimbulkan action.

Hal dasar bagi tindakan menggerakkan adalah manajemen yang berpandangan

progresif. Maksudnya adalah para pengelola harus menunjukkan melalui

kelakuan dan keputusan-keputusan mereka bahwa mereka mempunyai perhatian

yang dalam untuk anggota-anggota organisasi mereka. Pada dasarnya actuating

dimulai dari dalam diri pribadi masing-masing. Pengelola harus dimotivasi secara

pribadi untuk mencapai kemajuan dan untuk bekerjasama secara harmonis dan

terarah dengan pihak lain, karena apabila tidak demikian halnya, tidak mungkin

untuk menggerakkan pihak lain.  Memang harus diakui bahwa sulit sekali untuk

menggerakkan diri sendiri (to be actuated). Untuk mencapai sukses terbesar

dalam actuating,  orang senantiasa harus bersikap obyektif dalam penentuan dan

penggunaannya. Actuating berhubungan erat dengan sumberdaya manusia yang
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pada akhirnya merupakan pusat aktivitas-aktivitas jalannya manajemen.

Menggerakkan menimbulkan tantangan dan daya pikat yang luar biasa. Nilai-

nilai, sikap, harapan, kebutuhan, ambisi, kepuasan seseorang  dalam  interaksinya

dengan orang lain dan dengan lingkungan fisik kesemuanya bertautan dengan

proses menggerakkan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah guru

adalah pelaku utama dengan dukungan stakeholders untuk menyelenggarakan

pendidikan di sekolah. Dalam actuating ini, guru menjadi motor penggerak

berlangsungnya suatu proses pencerdasan kehidupan bangsa yang akhir-akhir ini

dinilai mengalami stagnasi sehingga tertinggal jika dibandingkan dengan

kemajuan pendidikan di    negara lain.  Maka dalam penelitian ini teori G.R Terry

di pakai untuk mengetahui bagaimana proses implementasi atau pelaksanaan

pengembangan profesionalisme guru di sekolah.

2.3.4 Pengawasan (controlling)

Fungsi terakhir yang dijalankan oleh para manajer adalah controlling. Setelah

tujuan-tujuan ditetapkan, rencana-rencana dirumuskan, pengaturan struktural

digambarkan, dan orang-orang dipekerjakan, dilatih, dan dimotivasi masih ada

kemungkinan bahwa ada  sesuatu yang keliru. Untuk memastikan bahwa semua

urusan berjalan seperti seharusnya, manajemen harus memantau kinerja

organisasi. Kinerja yang sebenarnya harus dibandingkan dengan tujuan-tujuan

yang ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat penyimpangan yang  cukup berarti,

tugas manajemen untuk mengembalikan organisasi itu pada jalurnya.

Pemantauan, pembandingan, dan kemungkinan mengoreksi inilah yang diartikan

dengan fungsi controlling/ pengawasan (Robbin, 2001: 3).
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Sedangkan menurut Manulang dalam Robbin (2001:5) menyatakan bahwa

pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah

dilakukan, menilainya, mengoreksi, apabila perlu dengan maksud supaya

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Oleh Handoko (1998)

dijelaskan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan

organisasi tercapai atau tidak.  Berikutnya, Terry (2011:20) mendiskripsikan

bahwa pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan,

mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam hasil yang dicapai dari

aktivitas yang dilaksanakan dan yang telah direncanakan.  Dalam penelitian ini

teori G.R Terry dipakai untuk mengetahui apakah manajemen pengembangan

profesionalisme guru di sekolah sudah sesuai dengan perencanaan sehingga

tujuan dari pembinaan kemampuan profesional guru telah tercapai.  Pada fungsi

pengawasan ini akan diketahui apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan

dalam pembinaan kemampuan profesional guru di sekolah.

Dari semua fungsi pokok manajemen yang dikemukakan Goorge R. Terry baik

dalam Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling pada penyelenggaraan

pendidikan di sekolah tidak terlepas dari peran guru di dalamnya. Bahkan guru

adalah tokoh utama yang menentukan proses manajemen di atas. Guru bersama

stakeholders sekolah merencanakan pendidikan yang akan diselenggarakan di

sekolah, dalam organizing guru mendapatkan job description sesuai dengan

bakat, minat dan kemampuannya. Dalam Actuating guru bersama stakeholders

menyelenggarakan pendidikan, sedang  di dalam kelas guru adalah narasumber,

fasilitator, motivator, bagi siswa dalam proses pembelajaran, tetapi pembelajaran

tetap bersifat student centered. Actuating dalam pengembangan profesionalisme
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guru adalah bagaimana pelaksanaan dari pengembanagn apakah sesuai dengan

perencanaan yang ditetapkan dan sesuai dengan job discription serta pembagian

unit masing–masing atau belum. Sedangkan untuk fungsi Controlling,  semua

kegiatan pendidikan di sekolah dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana visi

dan misi  sekolah telah dicapai. Sedangkan fungsi controlling dalam hal

pengembangan profesionalisme guru berupa pemamtauan kegiatan, koreksi

terhadap kekurangan-kekurangan dalam pemgembangan serta menilai hasil

pengembangan profesionalisme guru

Besarnya peran guru dalam proses pendidikan di sekolah  maka guru dituntut

keprofesionalannya,  guru harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan

tehnologi  sehingga mampu membawa anak didiknya mencapai kemajuan tanpa

meninggalkan nilai-nilai budaya dan akhlak mulia. Disinilah guru perlu diberi

pegembangan sehingga pengetahuan, skill dan kinerjanya meningkat dengan

tetap berpegang pada nilai-nilai budaya bangsa yang menjadi karakter bangsa

Indonesia. Sedangkan pengembangan terhadap profesionalisme guru  sangat

dibutuhkan sekali dalam rangka peningkatan kemampuan profesionalisme guru

dalam proses pembelajaran. Maka berbagai pengembangan di sekolah harus

dikelola dengan baik sehingga  tujuan dari pengembanangan profesionalisme

guru akan tercapai dan sesuai sasaran.
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2.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perkembangan pengetahuan yang bersifat eksponensial dan perubahan sains

yang berlangsung cepat telah menjadi kecendrungan global. Pengetahuan

bertambah dua kali lipat setiap 7-10 tahun kompetensi pekerja yang semakin

cepat menjadi using, tentu saja berimplikasi pada pengembangan sumberdaya

manusia. Kesenjangan antara kemampuan pekerja dan tuntutan pekerjaan yang

berkembang itu lalu berarti diperlukanya peningkatan atau penyesuaian

penegtahuan dan keterampilan serta sikap pekerja. Dengan kata lain

diperlukanya Profesionalisme yang dilakukan melalui upaya penegmbangan

sumber daya manusia.

Para ahli memberikan pengertian yang beragam tentang pengembangan SDM,

pelatihan, dan pelatihan & pengembangan. Mondy dan Noe dalam

Marwansyah (2010: 153) mendifinisikan pengembangan sumber daya

manusia ( human resource development) sebagai “a major HRM function that

consist not only of T & D but also individual career planning and

development activities and performance appraisal” (Fungsi utama MSDM

yang mencakup tidak hanya pelatihan dan pengembangan tetapi juga kegiatan-

kegiatan perencanaan dan pengembangan karir individu serta penilaian

kinerja.

Bogardus dalam Marwansyah (2010: 153) mendifinisikan pengembangan

sumber daya manusia sebagai “the function area of the HR body of knowledge

concerned with training, development, change, and performance management

programs to ensure that individuals with the required knowledge, skill, and
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abilities are available when needed to accomplish organization goals”.

(bidang fungsional dari ilmu manajemen sumber daya manusia yang terkait

dengan program-program pelatihan, pengembangan, perubahan, dan

manajemen kinerja untuk memastikan bahwa orang-orang dengan

pengetahuan , keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan akan tersedia

pada saat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi.

Sementara Bogardus menambahkan bahwa training & development sendiri

dapat dipandang sebagai “the heart of a continouos effort designed to improve

employee competency and organizational performance”(intisari dari sebuah

upaya berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan

kinerja organisasi).

Pada dasarnya, tujuan utama pengembangan sumber daya manusia adalah

meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada semua tingkat organisasi.

Kegiatan pelatihan, misalnya, seringkali terbukti mampu meningkatkan

keterampilan dan motivasi. Ini pada giliranya akan mengarah pada

produktivitas yang lebih tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan

profitabilitas sebuah organisasi perusahaan maupun lembaga penddikan.

Peran utama manajer pengembangan sumber daya mansia adalah membantu

karyawan dalam mendapatkan pengatahuan dan keterampilan yang mereka

butuhkan untuk melakukan pekerjaan, baik yang dilakukan dimasa kini

maupun dimasa mendatang, serta membantu mereka untuk mencapai sasaran-

sasaran pribadi mereka. Manajer pengembangan sumber daya manusia

berperan pula dalam perencanaan, implementasi, evaluasi, dan administrasi
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program pengembanagn sumber daya manusia. Peran para manajer

pengembangan SDM ( yang disebut HRD professional atau trainer) adalah

menganalis masalah-masalah kinerja, merancang, melaksanakan,

mengevaluasi, mengelola, dan/atau mendukung program pelatihan dalam

berbagai cara.

Sebagai sebuah proses, pelatihan & pengembangan sumber daya manusia

dimulai dengan 1) penentuan kebutuhan pelatihan & pengembangan atau suatu

penilaian (assessment) kebutuhan yang komprehensif, dilanjutkan dengan 2)

penetapann tujuan yang bersifat umum dan spesifik, 3) pemilihan motode,

media dan prinsip-prinsip pembelajaran, 4) implementasi program , dan

diakhiri dengan tahap 5) evaluasi program. Langkah yang disebut terakhir ini

diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan program pelatihan dan

pengembangan dengan mengukur reaksi atau pendapat peserta terhadap

program, kemampuan menyerap materi, kemempuan peserta untuk

menerapkan pengetahuan baru, dan tercapai atau tidaknya tujuan program.

Marwansyah (2010:159) menjelaskan bahwa Untuk menentukan secara tepat

kebutuhan pengembangan SDM, diperlukan tiga jenis analisis: analisis

organisasi, analisis tugas, dan analisi orang . ketiga analisis ini akan manjawab

tiga pertanyaan berikut: 1) pada bagian mana dalam organisasi diperlukan

program pengembangan?; 2) apa yang harus dipelajari oleh peserta agar dapat

melaksanakan pekerjaan secara efektif?; dan 3) siapa yang perlu dilatih

/dididik dan latihan / pendidikan apa yang perlu diberikan kepada mereka.
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Sebagaimana tergambar pada 2.1 dibawah ini.

Gambar: 2.1 Proses pelatihan dan pengembangan
Sumber : Adaptasi dari Cascio. Managing Human Resources: Productivity, Quality of
Work Life, Profits.@1992.h.236
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serta memerlukan pendidikan profesi (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen pasal 32 mengenai pembinaan dan pengembangan).

Kunandar (2007:46) menjelaskan bahwa guru yang profesional adalah guru

yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas

pendidikan dan pengajaran. Kompetensi disini meliputi pengetahuan, sikap

dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial maupun

akademis. Dengan kata lain pengertian guru profesional adalah orang yang

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia

mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dan dengan kemampuan

maksimal. Jadi guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan erlatih

dengan baik, serta memiliki pengalaman dibidangnya.

Martinis (2007 : 3), profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni

pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur

berlandaskan intelektualitas. Muhammad yang dikutip oleh Yunus Namsa,

beliau menjelaskan bahwa profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang

dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki

dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yng berorientasi pada

pelayanan yang ahli. Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam

suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu

pada landasan intelektual yang mengacu pada pelayanan yang ahli.

Selanjutnya Subijanto (2006), menjelaskan bahwa profesi merupakan

pengakuan masyarakat terhadap karakteristik pekerjaan yang memiliki sifat-

sifat tertentu seperti juga profesi guru, adalah kemampuan intelektual yang
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diperoleh melalui pendidikan dan memiliki pengetahuan spesialisasi dan

pengetahuan praktis untuk menunjang proses belajar mengajar.

Surya dalam Kunardar (2007 : 47) menjelaskan bahwa guru yang profesional

akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai

dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain itu, juga

ditunjukkan dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh

pengabdiannya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dan

melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua,

masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya.

Guru profesional memiliki tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral,

dan spiritual. Tanggung jawab pribadi yang mandiri yang mampu memahami

dirinya, mengelola dirinya, dan menghargai serta mengembangkan profesinya.

Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kompetensi guru dalam

memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial

serta memiliki kemampuan interaktif yang efektif. Tanggung jawab intelaktual

diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan

keterampilan yang diperlukan untuk menungjang tugas-tugasnya. Tanggung

jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai

makhluk yang beragama yang prilakunya senantiasa tidak menyimpang dai

norma-norma moral dan agama.

Soedijarto dalam Kunandar (2007: 49) berpendapat bahwa guru sebagai

jabatan profesional memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus

(advanced education and special training), maka guru sebagai jabatan
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profesional, seperti dokter dan lawyer, memerlukan pendidikan pascasarjana.

Namun, pascasarjana bagi jabatan profesional bukanlah program akademik,

tetapi program profesional yang mengutamakan praktik.

Tilaar (2002: 86), menjelaskan pula bahwa seorang profesional menjalankan

pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki

kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional

menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara

amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang

profesional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar,

melalui pendidikan dan pelatihan.

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang

bermutu. Untuk dapat menjadi profesional, mereka harus mampu menemukan

jati diri dan mengaktualkan diri. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada

pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah

berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat. Pendidik berkewajiban : (1) menciptakan suasana

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2)

mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu

pendidikan; (3) memberi teladan dan nama baik lembaga, profesi dan
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kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya (UU Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Profesional

adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang menjadi

sumber pengasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta

memerlukan pendidikan profesi. Ada empat kompetensi yang harus dimiliki

oleh guru, meliputi ; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran

yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan

pelaksanaan pembelajan, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta

didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Upaya

memperdalam pemahaman terhadap peserta didik ini didasari oleh kesadaran

bahwa bakat minat dan tingkat kemampuan mereka berbeda-beda, sehingga

layanan secara individual juga berbeda-beda. Sekalipun bahan ajar yang

disajikan dalam kelas secara klasikal sama, namun ketika sampai kepada

pemahaman individual, guru harus mengetahui tingkat perbedaan individual

siswa, sehingga dapat memandu siswa yang percepatan belajarnya

terbelakang, sehingga pada akhir pembelajaran memiliki kesetaraan. Pada
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dasarnya proses pembelajaran ini adalah bagaimana kemampuan pendidik

membantu pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

Kompetensi kepribadian yaitu guru memiliki kepribadian yang mantap, stabil,

dewasa, arif, dan wibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak

mulia. Bakat dan minat menjadi guru merupakan faktor penting untuk

memperkokoh seseorang memilih profesi guru. Guru adalah teladan bagi anak

didik, dan masyarakat sekitarnya.

Oleh sebab itu kepribadian yang mantap menjadi syarat pokok bagi guru agar

tidak mudah terombang-ambing secara psikologis oleh situas-situasi yang

terus berubah secara dinamis (baik positif maupun situasi negatif). Dengan

kepribadian seperti ini guru akan mampu tampil berwibawa, arif dalam

menyapa dan mendidik para siswa dan cerdas dalam melayani masyarakat

dengan segala perbedaannya.

Kompetensi sosial yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta

didik, dan masyarakat sekitar. Guru harus menjauhkan sikap egois, sikap yang

hanya mengedepankan kepentingan diri sendiri. Guru harus pandai bergaul,

ramah terhadap peserta didik, orang tua maupun pada masyarakat umumnya.

Guru adalah sosok yang dapat secara luwes berkomunikasi kesegala arah,

kerena bidang tugasnya harus berhubungan dengan siswa, antar guru, dengan

atasannya, dan kepada masyarakat diluar sekolah. Kunci keberhasilan guru

dalam membina dan membelajarkan siswa maupun anggota masyarakat
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lainnya, adalah pada kemampuan guru melakukan interaksi sosial ini kepada

siswa dan masyarakat lainnya.

Kompetensi profesional yaitu kemampuan untuk dapat menguasai materi

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru mampu

membimbing peserta didik dapat memenuhi standar kompetensi minimal yang

seharusnya dikuasai oleh peserta didik. Guru diwajibkan menguasai dengan

baik mata pelajaran yang diasuhnya, sejak dari dasar-dasar keilmuannya

sampai dengan bagaimana metode dan teknik untuk mengajarkan serta cara

menilai dan siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Akhir dari proses

pembelajaran adalah siswa memiliki standar kompetensi minimal yang harus

dikuasai dengan baik, sehingga ia dapat melakukan aktifitas sesuai dengan

kompetensi tersebut.

Guru profesional adalah guru yang menguasai mata pelajaran dengan baik dan

mampu membelajarkan siswa secara optimal, menguasai semua kompetensi

yang persyaratkan bagi seorang guru. Untuk menjadi guru yang memiliki

kompetensi maka diharuskan untuk mengembangkan tiga aspek kompetensi

yang ada pada dirinya, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan

kompetensi kemasyarakatan. Kompetensi pribadi adalah sikap pribadi guru

berjiwa pancasila yang mengutamakan budaya bangsa Indonesia yang rela

berkorban bagi kelestarian bangsa dan negaranya.

Kompetensi profesional adalah kemampuan dalam penguasaan akademik

(mata pelajaran/bidang studi) yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan

mengajarnya sekaligus sehingga guru itu memiliki wibawa akademis.
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Sementara itu kompetensi kemasyarakatan (sosial) adalah kemampuan yang

berhubungan dengan bentuk partisipasi sosial seorang guru dalam kehidupan

sehari-hari dimasyarakat tempat ia bekerja, baik formal maupun informal.

Guru yang dapat atau mampu mengembangkan ketiga aspek kompetensi

tersebut pada dirinya dengan baik, maka ia tidak hanya akan memperoleh

keberhasilan tetapi ia juga memperoleh kepuasan atas profesi yang dipilihnya.

Guru profesional dalam suatu lembaga pendidikan diharapkan akan

memberikan perbaikan kualitas pendidikan yang akan berpengaruh terhadap

prestasi belajar siswa. Dengan perbaikan kualitas pendidikan dan peningkatan

prestasi belajar, maka diharapkan tujuan pendidikan nasional akan terwujud

dengan baik. Dengan demikian, keberadaan guru profesional selain untuk

mempengaruhi proses belajar mengajar, guru profesional juga diharapkan

mampu memberikan mutu pendidikanyang baik sehingga mampu

menghasilkan siswa yang berprestasi.

Perwujudan itu perlu dipersiapkan sedini mungkin melalui lembaga atau

sistem pendidikan guru yang memang juga bersifat profesional dan memiliki

kualitas pendidikan dan cara pandang yang maju. Manusia baik sebagai

makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial mempunyai berbagai

macam kebutuhan material, kebendaan maupun nonmaterial. Maslow

mengklasifikasikan kebutuhan manusia itu dalam tingkat kebutuhan yaitu

kebutuhan fsikologis (pangan, sandang, papan), jaminan keamanan, kebutuhan

sosial, pengakuan dan penghargaan, kesempatan mengembangkan diri.

Kebutuhan untuk mengembangkan diri (self actualization) merupakan
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kebutuhan yang paling tinggi bagi setiap orang. Realisasi pengembangan diri

ini berbagai macam bentuknya, antara lain melalui pendidikan yang lebih

tinggi atau pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan. Di sekolah,

kesempatan untuk meningkatkan kemampuan melalui pendidikan atau

pelatihan, baik bergelar maupun non gelar merupakan usaha untuk

memberikan kesempatan bagi guru-guru guna memenuhi kebutuhan.

Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena

guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi

ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa

yang mampu bertahan dalam era hiperkompetensi. Tugas guru adalah

membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai

tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya.

2.6 Model Pengembangan Guru

Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan

perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok, atau dalam satu sistem yang

diatur oleh lembaga. Mulyasa ( 2003:43) menyebutkan bahwa pengembangan guru

dapat dilakukan dengan caraon the job training dan in service training.

Sementara Castetter dalam Syaefuddin (2010:102) menyampaikan lima model

pengembangan untuk guru seperti pada tabel 2.1 berikut:
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Tabel 2.1 Model Pengembangan Guru

Sumber : Adopsi Dari Castetter Tentang Lima Model Pengembangan Guru

Kelima model pengembangan guru di atas, model "Training" merupakan model

pengembangan yang banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta. Pada

lembaga pendidikan, cara yang populer untuk pengembangan kemampuan profesional

guru adalah dengan melakukan penataran (in service training) baik dalam rangka

penyegaran (refreshing) maupun peningkatan kemampuan (upgrading).

Model Pengembangan Guru Keterangan

Individual Guided Staff
Development
(Pengembangan Guru yang
Dipadu secara Individual)

Para guru dapat menilai kebutuhan belajar mereka
dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri
sendiri. Para guru harus dimotivasi saat menyeleksi
tujuan belajar berdasar penilaian personil dari
kebutuhan mereka.

Observation/Assessment
(Observasi atau Penilaian)

Observasi dan penilaian dari instruksi menyediakan
guru dengan data yang dapat direfleksikan dan
dianalisis untuk tujuan peningkatan belajar siswa.
Refleksi oleh guru pada prakteknya dapat ditingkatkan
oleh observasi lainnya.

Involvement in a
development/ Improvement
Process (keterlibatan dalam
Suatu Proses pengembangan /
peningkatan

Pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika
mereka perlu untuk mengetahui atau perlu
memecahkan suatu masalah. Guru perlu untuk
memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui
keterlibatan pada proses peningkatan sekolah atau
pengembangan kurikulum.

Training (Pelatihan) Ada teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas
untuk ditiru guru dalam kelas. Guru-guru dapat merubah
perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam
kelas mereka.

Inquiry (Pemeriksaan) Pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh
para guru sendiri untuk permasalahan dan isu yang
timbul dari usaha untuk membuat praktek mereka
konsisten dengan nilai-nilai bidang pendidikan.
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Cara lain baik dilakukan sendiri-sendiri (informal) atau bersama-sama, seperti: on

the job training, workshop, seminar, diskusi panel, rapat-rapat, simposium,

konferensi, dsb.

Inovasi dalam pendidikan juga berdampak pada pengembangan guru.

Beberapa model pengembangan guru sengaja dirancang untuk menghadapi

pembaharuan pendidikan.Candall mengemukakan model-model efektif.

Pengembangan kemampuan profesional guru, yaitu: model mentoring, model ilmu

terapan atau model "dari teori ke praktek", dan model inquiry atau model reflektif.

Model mentoring adalah model dimana berpengalaman merilis pengetahuannya

atau melakukan aktivitas mentor pada guru yang kurang berpengalaman. Model

ilmu terapan berupa perpaduan antara hasil-hasil riset yang relevan dengan

kebutuhan - kebutuhan praktis. Model inquiry yaitu pendekatan yang berbasis pada

guru-guru, para guru harus aktif menjadi peneliti, seperti membaca, bertukar

pendapat, melakukan observasi, melakukan analisis kritis, dan merefleksikan

pengalaman praktis mereka sekaligus meningkatkannya. Sedangkan menurut

Soetjipto dan Kosasi dalam Syaefuddin (2010:103) menjelaskan pengembangan sikap

profesional ini dapat dilakukan selama dalam pendidikan prajabatan maupun

setelah bertugas (dalam jabatan).

2.7 Ciri-ciri Profesional Guru

Seorang pekerja profesional misalnya (guru) akan menampakkan adanya

ketrampilan teknis yang didukung oleh sikap  kepribadian tertentu karena

dilandasi oleh pedoman-pedoman tingkah laku  khusus  (kode etik) yang

mempersatukan mereka dalam satu korps profesi. Pendidikan yang baik
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sebagaimana yang diharapkan modern dewasa ini  dan sifatnya yang selalu

menantang, adalah model pendidikan yang mengharuskan tenaga kependidikan

dan guru yang berkualitas dan profesional. Sagala (2000:216-217) menjelaskan

bahwa Setidaknya ada 7 (tujuh) ciri-ciri profesionalisasi jabatan guru yaitu:

a. Guru bekerja semata-mata hanya memberi pelayanan kemanusiaan bukan
usaha untuk kepentingan pribadi

b. Guru secara hukum dituntut memenuhi berbagai persyaratan untuk
mendapatkan lisensi mengajar serta persyaratan yangketat untuk menjadi
anggota profesi keguruan.

c. Guru dituntut memiliki pemahaman serta keterampilanyang tinggi.
d. Guru dalam organisasi profesional memiliki publikasi yang dapat melayani

para guru sehingga tidak ketinggalan bahkan selalu mengikuti perkembangan
yang terjadi.

e. Guru selalu diusahakan mengikuti kursus-kursus, workshop, seminar,
konvensi dan terlibat secara luas dalam berbagai kegiatan in service.

f. Guru diakui sepenuhnya sebagai suatu karir hidup (a live carier).
g. Guru memiliki nilai dan etika yang berfungsi secaranasional maupun secara

lokal.

Sedangkan menurut Wijaya (1994:30) dijelaskan bahwa ciri-ciri profesional guru

dalam tiga  ketegori yakni :

a. Kemampuan guru menguasai bahan bidang studi. Yang dimaksud dengan
kemampuan menguasai bahan bidang studi adalah kemampuan
mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesiskan,
dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan keahlian yang akan
diajarkannya.

b. Kemampuan guru merencanakan program belajar mengajar Kemampuan
merencanakan program belajar mengajar adalah kemampuan membuat
satuan pelajaran dan bahan cetakan lainnya (software) seperti dalam
petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, lembaran kegiatan
membaca, lembaran tugasdan kerja, dan kemampuan menciptakan alat
peraga media guna kepentingan pengajaran.

c. Kemampuan guru melaksanakan program belajar mengajar. Kemampuan
melaksanakan program belajar mengajar adalah kemampuan menciptakan
interaksi belajar mengajar dengan situasi dan kondisi dan program yang
dibuatnya.

Rebore dalam Ambarita (2013: 130) mengemukakan enam karakteristik

profesional guru, yaitu : (1) pemahaman dan penerimaan dalam

melaksanakan tugas, (2) kemauan melakukan kerja sama secara efektif
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dengan siswa, orang tua siswa, dan masyarakat, (3) kemampuan

mengembangkan visi dan pertumbuhan jabatan secara terus menerus, (4)

mengutamakan pelayanan dalam tugas, (5) mengarahkan, menekan dan

menumbuhkan pola prilaku siswa, serta (6) melaksanakan kode etik

jabatan.

Sementara itu, Glickmen (1981) masih dalam Ambarita (2013:131)

memberikan ciri profesionalisme guru dari dua sisi, yaitu kemampuan

berfikir abstrak (abstraction) dan komitmen (commitment).Guru yang

profesional memiliki tingkat berpikir mengidentifikasi, dan memecahkan

berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam tugas.Komitmen adalah

kemauan kuat untuk melaksanakan tugas yang didasari dengan rasa penuh

tanggung jawab.Seseorang yang memiliki komitmen yang tinggi, biasanya

memiliki tanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan tugas yang

diemban.

2.8 Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah

2.8.1 Penelitian yang dilakukan oleh Aan Rohanda dengan judul “Manajemen

Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMP Rintisan Standar Nasional”

Tahun 2011. Penelitian ini berkesimpulan bahwa : Kinerja organisasi,

berfikir, berperilaku dan bertindak menarik untuk dikaji secara mendalam

dalam dunia pendidikan karena berdasarkan realitas di lapangan (sekolah)

belum mendapat perhatian secara optimal dari semua unsur warga sekolah.

Dari semua unsur sekolah belum secara optimal tertanam cara berfikir,

bertindak, berperilaku dan bertindak yang berorientasi pada mutu
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sebagaimana diisyaratkan dalam MMT pendidikan. Oleh karena itu

menciptakan mutu pendidikan dengan menerapkan manajemen mutu

terpadu menjadi sesuatu yang sangat perlu mendapat perhatian. Dengan

demikian setiap sekolah dituntut untuk melaksanakan manajemen mutu

secara terpadu, dengan harapan agar mutu pendidikan cepat terwujud.

Dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu terdapat faktor pendukung

dan penghambat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan manajemen

mutu terpadu di sekolah. Faktor pendukung dalam melaksanakan

manajemen mutu di SMPN RSSN yang penulis teliti antara lain :

manajemen terpusat pada pelanggan; materi pembelajaran yang disusun

sudah sesuai dengan kebutuhan; sudah bersifat obsesi; sekolah telah

berupaya memenuhi target; sudah menggunakan pendekatan ilmiah;

memiliki komitmen yang panjang; memiliki tim yang solid. Faktor

pengambat dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu antara lain :

pendelegasian tanggung jawab dan kebijakan; team mania; proses

penyebarluasan. Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam mengatasi

hambatan tersebut antara lain (1) pembinaan intern sekolah; (2)

pemberdayaan MGMP; (3) mengikusertakan guru dalam berbagai kegiatan

pelatihan, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Hasil yang dicapai oleh ketiga

RSSN yang penulis teliti adalah masing-masing sekolah telah

melaksanakan delapan standar nasional pendidikan yaitu : standar isi;

proses; kelulusan; pendidik dan tenaga kependidikan; sapras; pengelolaan;

pengembangan standar penilaian pendidikan.



42

2.8.2 Penelitian yang dilakukan oleh Wawat Rohmawati dengan judul

“Efektivitas manajemen pengembangan sumber daya manusia dalam

meningkatkan kemampuan profesionalitas dan kinerja guru di man

Rajagaluh Kabupaten Majalengka” Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan

untuk : 1) Menggambarkan manajemen pengembangan sumber daya

manusia yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan

kemampuan profesionalitas dan kinerja guru di MAN Rajagaluh

Kabupaten Majalengka. 2) Menjelaskan respon guru terhadap manajemen

pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan oleh kepala sekolah

di MAN Rajagaluh Kabupaten Majalengka. 3) membuktikan efektif dan

tidaknya kemampuan profesonalitas dan kinerja guru setelah

diterapkannya manajemen pengembangan sumber daya manusia oleh

kepala sekolah di MAN Rajagaluh Kabupaten Majalngka. Penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan

pendekatan kualitatif. Proses penelitian berlangsung dalam latar belakang

alamiah, dimana peneliti merupakan sebahagian instrumen utamanya, dan

analisis data dilakukan dengan induktif kualitatif. Penggunaan metode dan

pendekatan ini berangkat dari tujuan pokok penelitian yaitu

mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas manajemen pengembangan

sumber daya manusia dalam meningkatkan kemampuan profesionalitas

dan kinerja guru di MAN Rajagaluh Kabupaten Majalengka. Kesimpulan

penelitian ini adalah : Kemampuan profesionalitas guru setelah

diterapkannya manajemen pengembangan sumber daya manusia oleh

kepala sekolah di MAN Rajagaluh Kabupaten Majalengka bervariasi,



43

51 % berkatagori kurang mampu. Hal ini berdampak pada kurang

maksimalnya kinerja guru tersebut, Ini menunjukan manajemen

pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan oleh kepala sekolah

belum efektif secara maksimal.

2.8.3 Jurnal oleh Oding Supriadi tentang “Pengembangan Profesionalisme

Guru Sekolah Dasar” Tahun 2009. Dengan penjelasan bahwa dunia

pendidikan dituntut agar menghasilkan SDM yang sesuai dengan

kemajuan iptek. Guru mempunyai peranan yang penting dalam

pendidikan, sehingga hampir semua usaha pembaharuan di bidang

pendidikan bergantung pada guru. Pengembangan profesionalisme guru

diarahkan pada peningkatan kualitas. Kriteria profesionalisme guru

meliputi kemampuan: menguasai bahan, mengelola PBM, mengelola

kelas, mengelola media atau sumber, menguasai landasan kependidikan,

mengenal interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa, mengenal

fungsi dan program pelayanan BP, dan mengenal administrasi sekolah.

Pada hakekatnya pembinaan professionalisme guru ditekankan pada tiga

kemampuan dasar, yaitu: kemampuan profesi, kemampuan pribadi dan

kemampuan sosial.

2.8.4 Tesis oleh Munawir dengan judul “Manajemen Kepala Sekolah Dalam

Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Di

SMA Negeri 1 Gemuh” Tahun 2010. Kompetensi guru sangat

mempengaruhi kualitas pelaksanaan pembelajaran siswa di kelas. Untuk

meningkatkan kompetensi guru  terutama guru PAI di sekolah salah satu

caranya adalah melalui manajemen kepala  sekolah yang berpihak pada
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peningkatan kompetensi guru. Keberhasilan manajemensuatu lembaga

pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Sebagai

pemimpin di sebuah lembaga, maka dia harus mampu membawa lembaga

tersebut ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Permasalahan

dalam penelitian ini ada dua yaitu bagaimana peningkatan profesionalisme

guru PAI di SMA Negeri 1 Gemuh dalam melaksanakan proses

pembelajaran dan bagaimana manajemen kepala sekolah dalam

mempengaruhi  peningkatan profesionalisme guru PAI di SMA Negeri 1

Gemuh. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan

profesionalisme guru PAI di SMA Negeri 1 Gemuh dalam melaksanakan

proses pembelajaran dan manajemen kepala sekolah dalam mempengaruhi

peningkatan profesionalisme guru PAI di SMA Negeri 1 Gemuh. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan

menggunakan pendekatan ilmu manajemen pendidikan. Dengan metode

ini diharapkan mendapatkan pemahaman dan interpretasi yang mendalam

mengenai makna dari fakta yang relevan. Subjek penelitian adalah Kepala

SMAN 1 Gemuh, wakil kepala urusan (kurikulum, kesiswaan, sarana

prasarana dan humas), bendahara sekolah, staf TU dan guru PAI. Data

diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah

melakukan pengumpulan data, penyajian data,dan analisis data diperoleh

data bahwa peningkatan kompetensi guru PAI di SMAN 1 Gemuh dapat

diraih melalui dua hal yaitu dengan usaha dari guruPAI dan peran serta

kepala sekolah. Upaya guru PAI dalam rangka meningkatkan

kompetensinya melalui empat hal, meliputi: kompetensi pedagogik,
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pribadi,sosial dan profesional. Kepala SMAN 1 Gemuh berperan sebagai

edukator, manajer, administrator, leader dan supervisor. Peran manajemen

kepala sekolah dalam mempengaruhi peningkatan profesionalisme guru

PAI dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan evaluasi terhadapprogram-program sekolah yang

dilaksanakan. Program tersebut dijabarkan dalam bidang kurikulum,

kesiswaan, personalia, keuangan dan sarana prasarana.

2.9 Kerangka Pikir penelitian

Berdasarkan teori-teori yang telah disampaikan, peneliti mengasumsikan

bahwa manajemen pengembangan profesionalisme guru dapat diaplikasikan

sebagai sistem penjaminan mutu pendidikan apabila manajemennya berjalan

dengan baik, artinya pendidik yang baik akan menghasilkan mutu pendidikan

yang berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan optimal bagi peserta

didik dan sekolah. Manajemen pengembangan profesionalisme guru tersebut

adalah 1) perencanaan (Planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3)

pelaksanaan (actuating), dan 4) pengawasan (Controlling). Adapun Kerangka

pikir di atas tergambar sebagai berikut :
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa untuk menjadi guru professional diperlukan

proses yang tidak mudah tetapi melalui proses pengambangan yang tertera pada

gambar diatas. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam proses pengembangan

profesionalisme guru seperti pelaksanaan pelatihan-pelatihan, study lanjut S2,

MGMP baik Internal maupun eksternal, dan study banding, maka manajemen

yang dilakukan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dan harus tepat baik

dari proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan

(actuating) serta tahap pengawasan (controlling) sehingga hasil yang harapkan

untuk menjadikan guru yang profesioanal dapat tercapai.
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Pelatihan
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Pada input yakni Guru sebagai sumber petensial berupa manusia yang diharapkan

memiliki kemampuan untuk mentransfer ilmu dengan baik kepada peserta didik

dan memiliki kompetensi yang seharusnya, kemudian Undang-undang Republik

Indonesia No 14 tahun 2005 dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 74

tahun 2008 juga sebagai acuan dalam melihat proses pengembangan

profesionalisme guru.

Pada prosesnya, peneliti melihat pada perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan dalam pengembangan profesionalisame guru

tersebut apaka sudah sesuai dengan teori-teori yang disampaikan oleh para ahli,

apabila dari kesemua proses yang dilaksanakan di SMP IT Ar Raihan Bandar

Lampung sudah mengacu dan sesuai dengan teori-teori tersebut maka harapan

terbesar pada outputnya adalah terciptanya guru yang profesional karena keempat

unsur tersebut merupakan satu keatuan yang bisa menjadi landasan dalam

menghasilkan guru yang kompetensi dibidangnya dengan kata lain yakni guru

yang professional yang bisa menghantarkan peserta didik memperoleh

pengetahuan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Latar Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan kepala sekolah

dalam hal manajemen pengembangan profesionalisme guru di SMP IT Ar

Raihan Bandar Lampung, dengan melihat perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan dalam pengembangan

profesionalisme guru SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung.

3.2 Pendekatan dan Rancangan Penelitian

3.2.1 Pendekatan Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif

dengan teori fenomenologi, karena ingin mengetahui gambaran yang

lengkap tentang pengembangan Profesionalisme guru di SMP IT Ar

Raihan Bandar Lampung.

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena dalam pendekatan kualitatif

diperlukan pengamatan yang mendalam dengan latar belakang yang alami

(natural setting). Sebagaimana diungkapkan Sugiyono (2010:15) bahwa

metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik

karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alami (natural

setting).Penelitian kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu
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yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala

bersifat interaktif (reciprocal).

Data yang diungkap dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat-

kalimat, paragraf-paragraf, dokumen-dokumen dan bukan berupa angka-

angka. Obyek penelitian tidak diperlakukan khusus atau dimanipulasi

sehingga data yang diperoleh tetap berada pada kondisi alami sebagai

salah satu karakteristik penelitian kualitatif. Hal ini selaras dengan

pendapat Suwandi (2008:22) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian

yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak

diperoleh dari prosedur penghitungan secara statistik.

Moleong (2012:9,15) lebih luas mengungkapkan tentang penelitian

kualitatif fenomenologis dengan rancangan studi kasus menekankan

bahwa penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan

dan sesuai dengan konteks (holistik kontekstual) serta peneliti berusaha

untuk memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang

biasa dalam situasi tertentu.

Prosedur yang bersifat deskriptif dan induktif akan digunakan dalam

rangka mendeskripsikan fenomena secara alami dengan menghadirkan

peneliti sebagai instrumen utama pengumpul data dan merupakan salah

satu ciri penelitian kualitatif. Jika dikaitkan dengan tujuan penelitian

kualitatif kni ingin mencari sekaligus mengungkap makna di balik suatu

peristiwa dengan memberikan dasar-dasar pengertian atau pemahaman

berdasar alasan-alasan berfikir yang dapat diterima oleh akal sehat.
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Sebagaimana yang diungkap oleh Burhan Bungin (2008:9) bahwa perilaku

apapun yang tampak di tingkat permukaan baru bisa dipahami atau

dijelaskan manakala bisa mengungkap atau membongkar apa yang

tersembunyi dalam dunia kesabaran atau dunia pengetahuan si manusia

pelaku.

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai pendekatan penelitian, maka

dalam rangka memberikan gambaran yang lengkap tentang manajemen

pengembangan profesionalisme guru di SMP IT Ar Raihan Bandar

Lampung, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif

dengan teori fenomenologi.

3.2.2 Rancangan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian itu untuk memberikan gambaran tentang

pengembangan profesionalisme guru. Atas dasar tujuan penelitian yang

telah diungkap, maka peneliti akan memilih jenis rancangan yang sesuai

yaitu menggunakan rancangan studi kasus.

Rancangan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain

studi kasus tunggal (single-case studies), yang dilihat dari studi cross

sectional yakni berupaya mempersingkat waktu observasinya dengan cara

mengobservasi pada beberapa tahap atau tingkatan perkembangan tertentu,

dengan harapan dari beberapa tahap atau tingkatan akan diperoleh dan

dibuat suatu kesimpulan.
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Pemilihan rancangan penelitian menggunakan studi kasus memiliki  tujuan

untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan how dan why dalam

mengetahui manajemen pengembangan profesionalisme guru di SMP IT

Ar Raihan Bandar Lampung. Selaras dengan pendapat Yin (2011:1) bahwa

studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang

merupakan strategi yang cocok jika pertanyaan suatu penelitian adalah

bagaimana (how) dan mengapa (why), dan bila peneliti hanya memiliki

sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diteliti,

serta bila penelitiannya hanya berfokus pada fenomena masa kini

(kontemporer) di dalam konteks kehidupan nyata.

Selain hal yang dikemukakan di atas, pemilihan rancangan penelitian studi

kasus juga memiliki tujuan agar dapat menyajikan berbagai data dan

temuan yang sangat berguna sebagai dasar dalam menentukan latar

permasalahan yang akan dijadikan bahan perencanaan, pengelolaan dan

penyelenggaraan program secara mendalam, serta dalam rangka

pengembangan ilmu-ilmu sosial. Selaras yang dikemukakan oleh Black

dan Champion dalam Burhan Bungin (2008:23) bahwa studi kasus dapat

memiliki keunggulan spesifik yakni: (1) bersifat luwes berkenaan dengan

metode pengumpulan data yang digunakan; (2) keluwesan studi kasus

menjangkau dimensi yang sesungguhnya dari topik yang diselidiki; (3)

dapat dilaksanakan secara praktis di dalam banyak lingkungan sosial; (4)

studi kasus menawarkan kesempatan menguji teori; (5) studi kasus bisa

sangat murah, tergantung pada jangkauan penyelidikan dan tipe teknik

pengumpulan data yang digunakan.
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3.3 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam pendekatan kualitatif adalah mutlak. Berdasarkan

pendapat Bogdan & Biklen dalam Raharjo (2003) bahwa dalam penelitian

kualitatif yang menjadi alat utama adalah manusia (human tools), artinya

melibatkan peneliti sendiri sebagai instrumen dengan memperhatikan

kemampuan peneliti dalam hal bertanya, melacak, mengamati, memahami dan

mengabstraksikan sebagai alat penting yang tidak dapat diganti dengan cara

lain. Lebih lanjut Bogdan & Biklen mengemukakan bahwa dalam penelitian

kualitatif, peneliti berfungsi selaku perencana, pengumpul data, penganalisis,

penafsir, dan pelapor hasil penelitian.

Peneliti sebagai instrumen utama terkadang mengalami kejadian di mana

fokus penelitian membutuhkan instrumen penelitian yang sederhana yang

diharapkan dapat melengkapi data yang ditemukan, maka dalam hal ini

Nasution (1988:9) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti

berperan penting karena menjadi instrumen utama, sedangkan instrumen non

insani bersifat sebagai data pelengkap. Hal selaras dikemukakan oleh

Sugiyono (2010:307), bahwa instrumen utama dalam penelitian kualitatif

adalah peneliti sendiri, akan tetapi ketika fokus penelitian menjadi lebih jelas,

maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan

dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang ditemukan

melalui observasi dan wawancara.

Kehadiran peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data

dilakukan dengan bersungguh-sungguh yang ditandai oleh sikap selektif,
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obyektif, dan berhati-hati berdasarkan kondisi faktual di lapangan dan

diharapkan kehadirannya di lapangan mampu bekerja sama dengan subyek

penelitian, mampu berinteraksi dengan subyek secara wajar, menyesuaikan

diri dengan situasi dan kondisi yang ada, dan dapat membina hubungan yang

baik dengan subyek penelitian sebelum, selama maupun sesudah melakukan

penelitian. Gambaran kehadiran peneliti sebagaimana terurai di atas sejalan

dengan beberapa keuntungan yang diungkapkan oleh Bogdan & Biklen

(1998); Patton (1990) bahwa peneliti sebagai instrumen utama akan menjadi

informan yang lebih respek atas kedatangannya, peneliti dapat menyesuaikan

diri dengan latar penelitian, keputusan dapat dibuat lebih cepat, arah dan gaya

serta topik pembicaraan dapat berubah-ubah, demikian juga informasi dapat

diperoleh melalui cara dan sikap informan memberikan informasi.

Kehadiran peneliti dalam penelitia ini cukup lama dimulai dari pra  penelitian

dengan melakukan observasi yang dimulai dari bulan januari dengan

mengamati kegiatan pengembangan yang dilakukan, kemudian peneliti turun

lapangan atau pekerjaan lapangan selama lima bulan dimulai dari bulan

Februari  sampai bulan Juni . Kehadiran peneliti sangat intens karena peneliti

juga memang adalah salah satu guru di SMP IT ARRAIHAN jadi lebih

mempermudah dalam melakukan penelitian dan bisa dilakukan setiap saat.

Keuntungan peneliti sebagai instrumen juga dikemukakan oleh Arikunto

(2006:17) sebagai berikut:

1. Peneliti memiliki daya responsive yang tinggi, mampu merespon sambil
memberikan interpretasi terus menerus pada gejala yang dihadapi.

2. Memiliki sifat adabtable, yaitu mampu menyesuaikan diri mengubah
taktik
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1. atau strategi mengikuti kondisi lapangan yang dihadapi.
2. Memiliki kemampuan untuk memandang obyek penelitiannya secara

holistik,
3. mengaitkan gejala dengan kontek saat itu, mengaitkan dengan masa lalu

dan
4. dengan gejala kondisi yang relevan.
5. Sanggup terus menerus menambah pengetahuan untuk bekal dalam

melakukan
6. interprestasi terhadap gejala.
7. Memiliki kemampuan melakukan klarifikasi agar dengan cepat memiliki
8. kemampuan menarik kesimpulan mengarah pada perolehan hasil.
9. Memiliki kemampuan untuk mengekspor dan merumuskan informasi

sehingga
10. menjadi bahan masukan bagi pengayaan konsep ilmu.

Kondisi yang diciptakan akan sangat mendukung kelancaran proses

penelitian, sehingga data yang diharapkan peneliti terkait dengan fokus

penelitian dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Sebelum memasuki

latar penelitian, terlebih dahulu peneliti menyiapkan diri secara matang

baik fisik maupun mental dengan mengutamakan sikap moral dan etis

dalam berinteraksi dengan informan. Hal ini akan ditandai dengan

penampilan peneliti yang bersikap ramah, tidak menonjolkan diri, luwes,

dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat, kebiasaan, tata

cara, dan kultur pergaulan dari para informan penelitian. Sehingga dengan

adanya hubungan yang baik antara peneliti dengan informan selama

penelitian di lapangan merupakan kunci keberhasilan pengumpulan data.

Berikut merupakan langkah yang akan ditempuh oleh peneliti sehubungan

dengan kehadiran di lokasi penelitian:

1. Kegiatan awal peneliti melakukan survei di lokasi penelitian untuk

memperoleh gambaran umum tentang manajemen pengembangan

profesioanalisme guru di SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung.
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2. Peneliti selanjutnya menemui Kepala SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung

meminta izin secara formal melakukan penelitian serta menyerahkan surat

permohonan izin penelitian dari Direktur Program Pascasarjana

Manajemen Pendidikan Universitas Lampung.

3. Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala SMP IT Ar Raihan

Bandarlampung, Peneliti selanjutnya melakukan pengamatan lapangan

untuk lebih memahami latar penelitian yang  lengkap.

4. Langkah berikutnya peneliti membuat jadwal kegiatan penelitian bersama-

sama dengan informan kunci, namun sifatnya tentatif sebab bisa berubah

sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang di lapangan.

5. Berdasarkan jadwal yang telah disepakati, peneliti hadir di lapangan untuk

melakukan pengumpulan data dengan para informan penelitian, adapun

rincian dari pada kehadiran peneliti sebagai berikut :

Hari Jum’at tanggal 4 April 2014 pukul 08.00 WIB peneliti menemui kepala

SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung yakni Bapak Zaiyad Namiri, S.Pd.I di ruang

kerjanya dengan maksud memberikan surat izin penelitian dari Dekan FKIP Unila

dengan melampirkan proposal penelitian. Peneliti menginformasikan bahwa

penelitian dimulai pada hari Senin tanggal 7 April 2014 yaitu dengan

melaksanakan wawancara kepada perwakilan guru, , wakil kepala sekolah, Kepala

SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung dan Ketua Yayasan Lampung Cerdas (

Yayasan yang menaungi SMP IT Ar Raihan) sekaligus mohon bantuan untuk

kelengkapan dokumen serta dokumentasi. Peneliti pada kesempatan ini

mendapatkan respon positif dari bapak kepala sekolah, beliau memberikan izin

untuk pelaksanaan wawancara kepada informan yang telah di sebutkan tadi dan
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akan membantu untuk pemenuhan kelengkapan dokumen-dokumen yang

dibutuhkan serta kelengkapan dokumentasi yang diperlukan.

Hari Kamis tanggal 10 April 2014 pukul 08.00 WIB peneliti kembali

menghubungi semua calon informan baik dengan tatap muka secara langsung,

dengan kontak telpon atau dengan sms ataupun e-mail jika yang bersangkutan

tidak sedang di SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung, untuk bapak ketua yayasan

lebih pada komunikasi via E-Mail karena beliau berdomisili di Bekasi sehingga

sulit untuk bertatapan secara langsung secara intensif. Komunikasi ini peneliti

lakukan untuk membuat jadwal pelaksanaan wawancara supaya efektif dan tepat

waktu, mengingat lama waktu pelaksanaan wawancara antara 30 menit sampai

dengan 60 menit. Respon baik yang peneliti terima dari calon informan, mereka

bersedia untuk di wawancara sesuai dengan jadwal yang ditentukan

kamis, 10 April 2014  Pukul 12.30 – 13.30 wib peneliti mewawancarai wakil

kepala sekolah bidang Human Resourse SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung

yang bernama Bapak Fahrul Rozi, Lc, M.Sos.i dengan terlebih dahulu

menunjukkan surat izin penelitian dari Dekan FKIP Unila serta melampirkan

proposal penelitian Pelaksanaan wawancara bertempat di ruang wakil kepala

sekolah. Pak Ozi merespon baik wawancara ini. Tepat Pukul.13.30 – 14.30 wib

peneliti melanjutkan wawancara Wakil Kepala bidang Kurikulum SMP IT Ar

Raihan Bandar Lampung yang bernama Bapak Farhan Syakkur, S.Hum, pada

kesempatan wawancara ini peneliti juga menunjukkan surat izin penelitian dari

Dekan FKIP Unila dengan melampirkan proposal penelitian dan kebetulan

memang beliau juga sedang menempuh jenjang yang sama di manajemen
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pendidikan UNILA Pelaksanaan wawancara ini dilaksanakan di ruang Wakil

Kepala bidang kurikulum tepatnya di Main Office dan beliau sangat mensupport

dalam proses ini. sehingga wawancara berjalan dengan lancar.

Hari Senin tanggal 14 April 2014 pukul 09.45-10.15 WIB peneliti sebelum

melakukan wawancara dengan dewan guru terlebih dahulu menunjukkan surat

izin penelitian dari Dekan FKIP Unila dengan melampirkan proposal penelitian

guna lebih memperjelas maksud dilakukan wawancara ini. Wawancara ini

dilaksanakan di ruang Ruangan guru putra SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung,

mengingat ruangan ini kondusif untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelaksanaan

wawancara berjalan lancar karena informan menjawab setiap petanyaan

wawancara dengan lugas dan jelas. Wawancara selanjutnya dilakukan Pukul.

10.30 – 10.50 wib dengan informan Guru Yang lain, peneliti terlebih dahulu

menunjukkan surat izin penelitian dari Dekan FKIP Unila dengan melampirkan

proposal penelitian. Informan memahami maksudnya. Pelaksanaan wawancara

berjalan lancar di  ruang guru putri.

Jum’at, 18 April 2014 Pukul. 07.00 – 07.30 wib peneliti mengirimkan e-mail

kepada Ketua Yayasan Lampung cerdas yakni yayasan dari SMP IT Ar Raihan

Bandar Lampung yang bernama Bapak Drs. Gunadi Rusydi, M.Kom dengan

memberikan pesan / sms kepada beliau memberitahukan bahwa peneliti

mengirimkan e-mail kepada beliau dan Alhamdulillah Peneliti menerima respon

positip dari ketua yayasan tersebut dengan berjanji akan segera memberikan

informasi dari pertanyaan yang telah dikirimkan dan beliau mendoakan semoga

peneliti cepat menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya.
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3.4 Sumber Data Penelitian

Menurut Miles dan Huberman (1992:2) menyatakan bahwa sumber data

dalam penelitian ini adalah manusia dan bukan manusia.Sumber data manusia

berfungsi sebagai subyek atau informan kunci sedangkan sumber data bukan

manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian seperti

gambar, foto, catatan atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan fokus

penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling

purposive, agar data yang diperoleh dari informan sesuai dengan kebutuhan

dan tujuan penelitian.Pengambilan sampel bukan dimaksudkan untuk

mewakili populasi, melainkan pada relevansi dan kedalaman informasi serta

didasarkan pada tema yang muncul di lapangan. Melalui teknik ini akan

diperoleh informan kunci, dari informan kunci dapat dikembangkan untuk

memperoleh informan lainnya. Adapun informan kunci dalam penelitian ini

adalah Kepala SMP IT Ar Raihan Bandarlampung. Ditetapkannya sebagai

informan kunci, berdasarkan pendapat Guba dan Lincoln (1981)  bahwa

seseorang yang dijadikan informan kunci hendaknya memiliki pengetahuan

dan  informasi, atau dekat dengan situasi yang menjadi fokus penelitian yaitu

dalam mengetahui manajemen pengembangan professionalisme guru.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai

berikut:

1. Ketua Yayasan
2. Kepala Sekolah SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung
3. Koordinator bidang SDM
4. Waka Bidang Kurikulum
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5. Guru sebanyak 3 Orang
6. Orang tua siswa
7. komite
8. Siswa

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian akan dilakukan melalui teknik yang

lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, menurut Mantja (2003) bahwa

teknik pengumpulan data dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni

kategori yang bersifat interaktif dan terdiri dari pengamatan berperan serta dan

wawancara, sedangkan teknik yang kedua adalah teknik yang non interaktif

meliputi pengamatan tak berperan serta dan studi dokumentasi atau cacatan

resmi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka data penelitian akan diperoleh melalui

interaksi antara peneliti dan sumber data (informan) melalui wawancara dan

investigasi mendalam (in-depth interview and investigation), observasi

langsung dan studi dokumentasi tentang persoalan yang terkait dengan fokus

penelitian. Hal ini didukung pendapat Sudarwan Danim dalam Rahardjo

(2003) bahwa teknik interview akan lebih kuat jika diikuti dengan adanya

dokumen, observasi, pengambilan fotografi/recording. Namun yang paling

utama bagi peneliti adalah membuat rincian dari upaya-upaya teknik di ats

yang dirancang secara kreatif.

Menurut Sugiyono (2010:309) ada empat macam teknik pengumpulan data

pada penelitian kualitatif, yakni: (1) pengamatan atau observasi; (2)

wawancara; (3) dokumentasi; dan (4) gabungan/triangulasi. Hal ini selaras

dengan pendapat Catherine Marshall, Gretchen B Rossman dalam Sugiyono
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(2010:309) bahwa metode mendasar yang diandalkan oleh peneliti kualitatif

untuk mengumpulkan informasi yaitu berperan serta, pengamatan langsung,

wawancara mendalam, review dokumen.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka teknik pengumpulan data utama

yang akan dipilih peneliti adalah teknik wawancara. Teknik ini dipilih

dikarenakan data yang hendak diperoleh bersumber dari penilaian dan

pengalaman para pegawai terutama para pejabat yang ditetapkan sebagai

informan kunci. Dan untuk melengkapi data hasil wawancara, peneliti

gunakan teknik studi dokumentasi yang merupakan bukti fisik. Kemudian

untuk data yang sifatnya umum peneliti gunakan teknik observasi.

3.5.1 Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini adalah bentuk percakapan antara

dua orang atau lebih yaitu peneliti dengan informan penelitian yang

dilakukan secara tatap muka langsung. Menurut pendapat Mantja (2003)

wawancara mendalam adalah suatu percakapan terarah yang tujuannya

untuk mengumpulkan atau memperkaya informasi atau bahan-bahan (data)

yang sangat rinci, kaya, dan padat yang hasil akhirnya digunakan untuk

analisis kualitatif. Lebih lanjut diungkapkan Seidman dalam Aswandi

(2001) bahwa wawancara yang dimaksud disini adalah percakapan

mendalam agar dapat memahami lebih dalam pengalaman orang lain

sekaligus makna dari pengalaman tersebut.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2010:319) ada tiga macam

wawancara yaitu:
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3.5.1.1 Wawancara terstruktur, teknik ini digunakan jika peneliti telah

mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Pada

teknik pengumpulan data ini, peneliti telah mempersiapkan

instrumen berupa daftar pertanyaan tertulis yang alternatif

jawabannya telah dipersiapkan. Kemudia setiap

responden/informan akan mendapatkan pertanyaan yang sama dan

pengumpul data mencatatnya. Disamping menyiapkan instrumen,

pengumpul data juga harus menyiapkan alat bantu berupa tape

recorder, gambar, atau material lain yang dapat membantu proses

kelancaran wawancara.

3.5.1.2 Wawancara semi tersturktur, jenis wawancara ini sudah termasuk

dalam indepth interview, yakni lebih bebas dibandingkan dengan

wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka tentang pendapat dan ide dari

informan atau narasumber.

Adapun pedoman wawancara dapat dilihat pada table 3.1 Pedoman

rencana wawancara penelitian sebagai berikut:

No Sub Fokus Indikator Informan

1 Perencanaan
pengembangan
profesionalisme
guru di SMP IT
AR RAIHAN

- Adanya Perencanaan Program-
program pengembangan

- Adanya Anggaran dana
pengembangan profesionalisme

- Adanya Perencanaan
pengembangan profesionalisme
guru

Kepala Sekolah
Waka SDM dan
Kurikulum

2 Pengorganisasian
pengembangan
profesionalisme
guru di SMP IT

- Adanya SK dalam menjalankan
tugas

- Kesesuaian latar belakang
pendidikan

Kepala
Sekolah,Waka
Kurikulum,Waka
SDM,Guru,
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AR RAIHAN - Kegiatan MGMP
- Kegiatan pelatihan-pelatihan

komite, orang tua,
siswa

3 Pelaksanaan
pengembangan
profesionalisme
guru di SMP IT
AR RAIHAN

- Fasilitas penunjang kegiatan
- Kegiatan pelatihan-pelatihan
- Kegiatan study banding

Ketua Yayasan,
Kepala
Sekolah,Waka
Kurikulum,Waka
SDM,Guru,
komite, orang tua,
siswa

4 Pengawasan
pengembangan
profesionalisme
guru di SMP IT
AR RAIHAN

- Tingkat keberhasilan Program
pengembangan profesionalisme
guru

- Model pengawasan yang
dilakukan

Kepala
Sekolah,Waka
Kurikulum,Waka
SDM,Guru,
komite, orang tua,
siswa

Sumber : Pedoman rencana wawancara penelitian 2014

3.5.1.3 Wawancara tidak terstruktur, jenis wawancara ini adalah bebas,

karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang

disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

Pedoman yang digunakan adalah garis-garis besar permasalahan

yang akan ditanyakan. Teknik ini digunakan dalampenelitian

pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam terhadap

subyek yang diteliti.

Menurut Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2010:322) langkah-

langkah penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam

penelitian kualitatif yaitu: (1) menetapkan kepada siapa wawancara itu

an dilakukan (2) menyiapkan pokok-pokok masalah yng akan menjadi

bahan pembicaraan (3) mengawali atau membuka alur wawancara (4)

melangsungkan alur wawancara (5) mengkonfirmasikan ikhtiar hasil

wawancara dan mengakhirinya (6) menuliskan hasil wawancara ke

dalam catatan lapangan (7) mengidentifikasi tindak lanjut hasil
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wawancara yang telah diperoleh.

Jenis pertanyan dalam wawancara menurut Patton dalam Sugiyono

(2010:322-323) ada enam jenis yang saling berkaitan, yaitu: (1)

pertanyan yang berkaitan dengan pengalaman (2) pertanyaan yang

berkaitan dengan pendapat (3) pertanyaan yang berkaitan dengan

perasaan (4) pertanyaan tentang pengetahuan (5) pertanyaan yang

berkaitan dengan indera (6) pertanyaan yang berkaitan dengan latar

belakang atau demografi.

Pelaksanaan wawancara mendalam agar dapat berlangsung secara

efektif maka diperlukan persiapan yang berupa pedoman-pedoman

wawancara sebagai panduan sebelum kegiatan wawancara

dilakukan.Pedoman wawancara disusun dalam bentuk pertanyaan yang

sifatnya luwes atau tidak terstruktur secara ketat, sehingga

dimungkinkan pertanyaan itu dapat berkembang supaya diperoleh

sejumlah informasi yang diperlukan. Ketika percakapan sedang

berlangsung, peneliti akan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan

lacakan untuk dapat menggugah informan agar dapat mencurahkan

segala sesuatu yang terkait dengan fokus penelitian yaitu sistem

pembinaan kompetensi professional guru di SMP IT Ar Raihan Bandar

Lampung. Selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara terfokus

guna memantapkan data yang diperoleh. Hal ini akan dilakukan dengan

cara mengarahkan wawancara pada satu pokok ke pokok yang lain

secara terpusat.
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3.5.2 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari sejumlah

dokumen tertulis yang terkait dengan fokus penelitian. Teknik ini akan

dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data pendukung hasil observasi

dan wawancara. Menurut Lincoln dan Guba dalam Mantja (2003) bahwa

dokumen dan catatan dapat memberikan informasi yang sangat berharga

disamping ketersediannya dapat diperoleh dengan biaya yang relatif lebih

murah, juga merefleksikan situasi yang agak tepat dan dapat dianalisis

berulang-ulang tanpa perasaan khawatir akan terjadinya perubahan, dan

juga merupakan sumber informasi yang kaya secara kontekstual, secara

legal dapat diterima, dan tidak reaktif seperti halnya manusia (informan)

yang reaktif terhadap peneliti. Sementara Sonhadji (1996) mengatakan

bahwa studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari

sumber-sumber non-insani yakni berupa dokumen-dokumen atau arsip-

arsip dan rekaman.

Moleong (2012:161) lebih lanjut mengungkapkan bahwa dokumen sudah

lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dalam

banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk

menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan. Selain itu hasil wawancara

akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh data tambahan berupa foto-

foto, rekaman, dan data pendukung lainnya sehingga hasil penelitian

menjadi lebih lengkap dan valid

Adapun instrument dokumentasi dapat dilihat pada tabel  berikut ini:



65

Tabel 3.2 Pedoman dokumentasi penelitian.

No Kegiatan Dokumentasi

1 Sarana dan Prasarana 1. Keadaan Fisik gedung
2. Fasilitas sarana prasarana belajar

mengajar
2 Organisasi 1. Struktur organisasi sekolah

2. Data Guru SMP IT AR RAIHAN
3. Daftar penerima beasiswa studi lanjut

dan Reward yang lain

3 Manajemen 1. Rumusan Visi dan Misi
2. Pelaksanaan In house Training
3. Kegiatan studi banding

4 Evaluasi 1. Data kehadiran guru disekolah
2. Instrumen Penilaian kinerja
3. SOP penetapan reward dan

Punishment

Sumber : Pedoman dokumentasi penelitian 2014

3.5.3 Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini

mengacu pada pendapat dari Spradley (1980) yaitu pengamatan

terlibat, pengamatan ini dilakukan melalui tiga tahap; (1) descriptive

observation/pengamatan deskriptif mengandung arti bahwa untuk

mendeskripsikan atau menggambarkan secara umum tentang situasi

konteks latar penelitian, setelah itu (2) Focused

observation/pengamatan terfokus yakni pengamatan untuk

memperoleh temuan-temuan sejumlah kategori yang terkait dengan

latar penelitian, yang terakhir (3) selective observation/pengamatan

selektif, dengan tujuan untuk memperoleh temuan-temuan sejumlah

kategori secara rinci yang terkait dengan sejumlah sub fokus

penelitian.
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Pendapat Marshal dalam Sugiyono (2010:310) bahwa melalui

metode observasi, peneliti akan mengetahui tingkah laku dan arti

dari tingkah laku tersebut. Sementara menurut Irfan (2001) bahwa

dasar digunakan teknik observasi dan wawancara mendalam pada

penelitian kualitatif sangat penting dikarenakan berbagai rupa

kejadian, peristiwa, keadaan dan tindakan yang tersebar

dimasyarakat merupakan “peta hidup” atau “tabel-tabel hidup” yang

menunggu untuk ditafsirkan maknanya, dibedah dan dibongkar

bahkan diburu, bagaimana pengertian dan pemahaman sebenarnya

dibalik tabel-tabel hidup yang tersembunyi tersebut. Dalam hal inilah

pelaksanaan penelitian kualitatif akan menggunakan teknik observasi

dan wawancara mendalam. Proses tersebut disebut understanding of

understanding sebagai upaya untuk memahami secara utuh suatu

fenomena sosial sesuai dengan dunia empiris pelakunya atau

aktornya.

Teknik observasi atau pengamatan menurut Marshal dalam Sugiyono

(2010:310) dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

3.5.3.1 Observasi partisipatif, yakni peneliti ikut terlibat dengan kegiatan

sehari-hari orang yang sedang diamati atau sedang digunakan

sebagai sumber penelitian. Pada saat melakukan

pengamatan/observasi, peneliti juga ikut melakukan apa yang

dilakukan oleh sumber data.

3.5.3.2 Observasi terus terang atau tersamar, yakni peneliti menyatakan

terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan
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penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang

atau tersamar. Hal ini untuk menghindari jika suatu data yang

hendak dicari merupakan data yang rahasia.

3.5.3.3 Observasi tak berstruktur, jika fokus penelitian belum jelas, peneliti

bisa melakukan observasi ini. Fokus observasi akan berkembang

selama kegiatan observasi berlangsung. Pada kegiatan observasi ini

bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Pedomanan observasi penelitian.

No Jenis Kegiatan Observasi / pengamatan

1 Kegiatan pelatihan - Peserta kegiatan
- Isi kegiatan
- pemateri

2 Rapat manajemen - anggota rapat
- isi rapat
- hasil pembahasan

3 Iklim kerja - kegiatan keseharian
- Hubungan antar guru
- Hubungan antar guru dan

manajemen sekolah
- Komunikasi antara guru,

manajemen dan yayasan
Sumber : Pedomanan observasi penelitian 2014

3.6 Analisis data

Pada penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses pengaturan data,

data yang dimaksudkan di sini meliputi seluruh data yang tersedia dari

berbagai sumber, yaitu melalui wawancara, pengamatan (observasi) yang

dituliskan dalam catatan lapangan dan komentar pengamat dalam hal ini

adalah peneliti, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya (Moleong,

2012:190).
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Teknik analisis data menggunakan beberapa alur kegiatan, yaitu : (1) reduksi

data, (2) penyajian data, (3) verifikasi data, dan (4) penarikan kesimpulan,

sebagai suatu langkah yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan

sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan

umum (Miles dan Huberman, 1992:19).

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik induktif-

konseptualistik, yaitu didasarkan informasi empiris yang diperoleh dibangun

suatu konsep atau proporsi kearah pengembangan suatu teori substantif.

Analisis data dialakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara dan

pengamatan direkam dan didokumentasikan dalam bentuk tulisan.

Penulisan data dalam teks naratif dibuat secara jelas dan singkat serta

komunikatif. Dalam penyajian temuan penulis akan memaparkan secara rinci,

sistematis dan menarik. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini

dapat digambarkan dalam bagan alur berikut ini:

Gambar 3.1 Pola Interaktif Analisis Data Penelitian
Sumber:Miles dan Huberman (1992:20), dimodifikasi

Pengumpulan
Data

Penyajian
Data

Penarikan Kesimpulan
Sementara

Verifikasi

Penarikan Kesimpulan:
Temuan Akhir

Reduksi Data
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Setelah seluruh data terkumpul, peneliti akan mulai membaca, memahami, dan

menganalisis lebih intensif. Langkah-langkah yang akan ditermpuh oleh peneliti

dalam analisis data adalah sebagai berikut.

3.6.1 Pengorganisasian data. Semua data hasil wawancara, catatan lapangan dan

dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian di tata dan diberi nomor

urut berdasarkan kronologis waktu pengumpulan. Halaman data juga

dimasukkan untuk mempermudah dalam penelusuran jika diperlukan.

3.6.2 Penentuan sistem katagori koding. Semua data yang terekam dalam

catatan lapangan akan dibaca dan diteliti, kemudian diidentifikasi topik-

topik liputanya dan dikelompokkan dalam katagori-katagori. Setiap

katagori diberi kode yang menggambarkan cakupan topic. Kode tersebut

nantinya dijadikan sebagai alat untuk mengorganisasikan satuan-satuan

data. Adapun yang dimaksud satuan-satuan data adalah potongan-

potongan catatan lapangan berupa kalimat, satu alenia atau urutan alenia.

Secara rinci, pengkodean dibuat berdasarkan pada teknik pengumpulan

data dan kelompok informan.

Table : 3.4 pengkodean

Teknik
Pengumpulan

Kode Sumber Data/ Informan Kode

Wawancara

Observasi

Dokumentasi

W

O

D

Ketua Yayasan
Kepala Sekolah

Wakil Kepala Sekolah
Bidang SDM

Kepala Bidang Kurikulum

Guru

Orang Tua

KY
KS

WKS

WKK

G

OR
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Komite

Siswa

K

S

Sumber : Diadaptasi dan modifikasi dari Sowiyah (2005:105)

Contoh penerapan kode dan cara membacanya :     W      KS FI       010114
Teknik Pengumpulan data
Kepala Sekolah
Fokus Penelitian
Tanggal dan Tahun

3.6.3 Menyortir data dengan menggunakan The Cut-Up-and-Put-in-Folders

Approach (pendekatan potong – simpan dalam map), yaitu memotong

catatan menurut kategorinya dan menetapkan satuan-satuan data tersebut

ke dalam map-map.

3.6.4 Membuat format yang menyajikan informasi secara sistematis. Format

tersebut berupa matriks. Selanjutnya satuan data dalam laporan penelitian

berupa hasil penelitian.

3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penjaminan keterpercayaan data yang diperoleh dalam penelitian

memerlukan pemeriksaan keabsahan data yang  dilakukan dengan didasarkan

atas kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah: (1) derajad

kepercayaan/kredibilitas, (2) keteralihan/transferabilitas, (3)

kebergantungan/dependabilitas, (4) kepastian / konfirmabilitas (Moleong,

1999:173). Dari beberapa kriteria di atas penelitian ini menggun teknik

derajad kepercayaan/kredibilitas dan Pengecekan keabsahan data dalam

penelitian ini dilakukan melalui pengecekan kredibilitas (derajad

kepercayaan) dan auditabilitas (audibility). Cara kredibilitas yaitu

meningkatkan kemungkinan temuan yang dapat dipercaya  dihasilkan. Ada
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tiga cara yang dapat dilakukan dalam kredibilitas ini yaitu keterlibatan yang

diperpanjang, observasi yang terus menerus, dan triangulasi.

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan

peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data dan tidak hanya

dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan waktu perpanjangan

keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti

tinggal di lokasi penelitian sampai mencapai kejenuhan dalam pengumpulan

data tercapai. Kelebihannya adalah membatasi gangguan dari dampak peneliti

pada konteks, membatasi kekeliruan atau bias peneliti, mengkompensasikan

pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa dan  meningkatkan derajat

kepercayaan data yang dikumpulkan.

Observasi yang terus menerus berarti mencari secara konsisten interpretasi

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau

tentatif.  Ketekunan dalam observasi adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara

rinci, pengamatan menyedi kedalaman. Pengamatan dilakukan pada faktor-

faktor yang menonjol kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu

titik sehingga pada pemeriksaan awal tampak salah satu faktor atau

seluruhnya yang ditelaah sudah dipahami dengan cara biasa.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu untuk keperluan pengecekkan atau

sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi dapat dilakukan
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dengan sumber, dengan metode, dan dengan teori. Triangulasi dengan sumber

dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan

data hasil wawancara; membandingkan apa yang dikatakan orang di depan

umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa

yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang

dikatakan sepanjang waktu.

Kemudian membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau orang pemerintahan;

dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen (Michael

Quinn Patton dalam Djunaidi Ghony, 2012:322). Pemeriksaan

dependabilitas (keajegan) adalah mencari secara konsisten interpretasi

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau

tentatif.  Dependensi data diperoleh melalui triangulasi sumber. Objek dan isu

yang sama ditanya kepada beberapa sumber misalnya Kepala Sekolah,

Komite Sekolah dan Guru.

Pemeriksaan konfirmabilitas (kecocokan) data adalah merupakan

pemeriksaan ketegasan (temuan), di samping teknik triangulasi dan jurnal

refleksi yang disarankan oleh (Guba. 1981 dalam Djunaidi Ghony, 2012:333)

untuk konfirmasi terlihat berkaitan dengan proses pemeriksaan, karena itu

tidak lagi dibahas secara panjang lebar dan independen. Kepercayaan utama

untuk operasionalisasi konsep pemeriksaan harus melihat pada pandangan

(Edward S Halpen 1983 dalam Djunaidi Ghony, 2012:333), terkait dengan
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kajiannya ada dua manfaat yang dapat diambil terkait dengan confirmability,

yaitu : (1) spesifikasi tentang item-item yang harus dimasukkan ke dalam

jejak pemeriksaan, jejak tentang materi yang disusun untuk kegunaan auditor,

secara metafora analog dengan keakuntanan fiskal; (2) suatu algorithm yakni

proses pemeriksaannya itu sendiri. Dokumen yang dikaji meliputi

kelengkapan action-plan menajemen pengembangan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan profesionalisme guru. Dalam

penelitian ini pengecekan kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi

yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori.

3.8 Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga

tahap, yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan penelitian, dan (3)

tahap akhir laporan hasil penelitian.

Pertama, tahap persiapan adalah menetapkan substansi penelitian tentang

manajemen pengembangan profesionalisme guru .Objek penelitian adalah

SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung. Penentuan obyek dan fokus penelitian

ini didasarkan pengamatan dan kajian awal terhadap adanya isu-isu umum

yaitu keadaan tenaga pendidik yang tidak menjalankan profesinya dengan

baik serta kajian literature-literatur yang relevan, dan menetapkan obyek

penelitian. Tahap persiapan berikutnya adalah menyusun usulan tentatif dan

pencarian sumber pendukung tentang pengembangan guru, sumber

pendukung dikaji untuk menelusuri isu, klarifikasi konsep, pemilihan fokus,

pemilihan desain penelitian, penentuan teknik analisis, dan penetapan kriteria
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keabsahan data.Tahap persiapan selanjutnya adalah mengajukan izin untuk

melakukan penelitian observasi awal guna memperoleh data umum obyek

penelitian.Tahap persiapan terakhir adalah seminar proposal tesis.

Tahap kedua adalah pelaksanaan penelitian. Tahap ini dimulai dengan

mengajukan permohonan izin untuk melakukan pengumpulan data atau

melengkapi informasi umum yang telah diperoleh pada observasi awal.

Data yang terkumpul dikelompokkan dan dianalisis sesuai dengan fokus

penelitian dan dimasukkan ke dalam matrik cek data. Data dipaparkan dalam

bentuk naratif. Temuan disajikan dalam bentuk naratif, matrik dan diagram

konteks. Pembahasan berikutnya adalah kesimpulan dan saran.

Tahap terakhir adalah membuat laporan penelitian. Pembuatan laporan

termasuk hasil kaji ulang pada empat fokus yang diajukan.Laporan penelitian

terdiri dari latar belakang penelitian, tinjauan pustaka, pemilihan metode yang

digunakan, penyajian data, pengkajian temuan, dan kesimpulan yang

disajikan secara naratif. Penulisan menggunakan pedoman yang berlaku pada

Universitas Lampung. Tahap akhir ini termasuk seminar hasil penelitian dan

ujian.



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Bagian ini merupakan bab penutup terdiri dari: 1) kesimpulan, 2) implikasi, dan

3) saran.

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dihasilkan berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian

yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut :

5.1.1 Manajemen Perencanaan (Planning) Pengembangan
Profesionalisme Guru SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung

Merencanakan suatu program khususnya dalam pengembangan

profesionalisme guru di SMP IT Ar Raihan yaitu melakukan analisis

dari program- program yang telah dijalankan baik dari segi pelatihan-

pelatihan, study lanjut, seminar, dll dan akan diperoleh rancangan yang

akan dilaksanakan kedepan baik akan meneruskan program yang telah

berjalan, mengganti dengan program yang lain atau melaksanakan

program baru yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam

pengembangan profesionalisme guru tersebut serta mengalokasikan

anggaran khusus dalam pengembangan profesionalisme guru tersebut

disetiap tahunya.
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5.1.2 Manajemen Pengorganisasian (Organizing) Pengembangan
Profesionalisme Guru SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung

Manajemen pengorganisasian masih ditemukan ketidaksesuaian latar

belakang pendidikan dengan tanggung jawab yang diberikan,

kesesuaian latar belakang pendidikan baru mencapai +_ 90 % yang

diharapkan kepada guru yang belum sesuai dengan latar belakang

pendidikanya diberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab yang dibebankan. Dan dalam hal pelaksanaan

MGMP baik internal maupun eksternal belum berjalan maksimal

terkendala pada padatnya jadwal mengajar dewan guru sehingga

dalam mengatur jadwal memaksa guru harus bergantian dalam

mengikuti MGMP eksternal yang diberikan masukan agar kedepanya

memberikan space waktu khusus sesuai jadwal MGMP dalam keikut

sertaan dewan guru agar menjadi salah satu media peningkatan

kompetensi guru.

5.1.3 Manajemen Pelaksanaan (Actuating) Pengembangan
Profesionalisme Guru SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung

Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan Profesionalisme guru

di SMP IT Ar Raihan yakni dengan memberikan fasilitas yang

memadai seperti media pembelajaran yang lengkap (dikelas) WiFi

sebagai sarana guru mencari informasi dalam peningkatan

kemampuanya dalam mengajar dan lainya, sekolah melaksanakan

pelatihan-pelatihan bagi guru dalam hal pembelajaran, teknologi

informasi, melakukan kunjungan kesekolah yang lebih maju / studi

banding, studi lanjut S2, workshop,dll hal ini semua telah
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dilaskanakan dengan baik walaupun belum begitu maksimal, pelatihan

yang dilakukan seperti IHT masih selalu focus pada administrasi guru

maka disarankan untuk lebih memberikan variasi pelatihan seperti

strategi pembelajaran, metode pembelajaran, manner dll, dalam hal

studi banding disarankan merata disetiap guru mata pelajaran yang

selama ini baru pada ranah walikelas dan manajemen sekolah.

5.1.4 Manajemen Pengawasan (Controlling) Pengembangan
Profesionalisme Guru SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung

Manajemen sekolah melihat dari program-program yang telah

dilaksanakan dengan membuat evaluasi kegiatan, dan hasil dari

pengawasan tersebut akan menajadi salah satu acuan dalam

menentukan kebijakan maupun planning program-program

kedepannya, mengevaluasi perangkat pembelajaran sebagai sesuatu

yang penting bagi manajemen sekolah dalam menilai proses

pembelajaran dikelas apakah sesuai dengan yang diharapkan atau

tidaknya, melihat pada kedisiplinan dalam kehadiran disekolah

melalui finger print merupakan salah satu tolah ukur apakah seorang

guru tersebut bisa membeikan contoh yang baik bagi siswa dalam hal

kedisiplinan kehadiran, Kepala sekolah dalam melakukan

pengawasan, melakukan supervise kepada guru dalam hal pelaksanaan

pembelajaran dikelas maupun administrasi pembelajaran walaupun

belum dilakukan secara berkala, UKG Internal sudah dirancang dalam

hal melihat kompetensi yang dimiliki tapi pada pelaksanaanya belum

bisa dijalankan dengan semaksimal mungkin, pengawas dari dinas
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pendidikan spatutnya melakukan pengawasan dalam proses

palaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai guru tetapi pada

kenyataanya dalam satu tahun pembelajaran hanya aksimal 2 x

melakukan pengawasan sehingga pendampingan terhadap guru dalam

hal ini sebagai pamong kurang berjalan dengan baik.

5.2 Implikasi

Implikasi dapat dirumuskan berdasarkan temuan-temuan penelitian yang

merupakan konsekwensi untuk mencapai kondisi ideal dalam malaksanakan

pengembangan profesionalisme guru di SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung,

implikasi dari penelitian ini adalah 1) perencanaan yang matang akan

berdampak pada keberhasilan pelaksanaan program yang akan dijalankan

2) pengelolaan organisasi yang baik dalam menempatkan SDM sesuai dengan

latar belakang pendidikan dan kemampuanya sesuai dengan tugas atau bidang

yang diberikan akan memiliki pengaruh dalam hasil yang akan dicapai

3) pelaksanaan program pengembangan haruslah sejalan  dari seluruh aspek

agar diperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan yang direncanakan

4) pengawasan yang intensif maka akan diketahui kelemahan – kelemahan

atau kekurangan – kekurangan dalam suatu program yang bisa menjadi acuan

dalam merencanakan program kedepanya.

5.3 Saran

Manajemen Pengembangan guru yang diterapkan guna mengharapkan tenaga

pendidik yang profesional belum begitu maskimal dalam penerapanya

dibuktikan dengan masih adanya guru-guru yang tidak tertib dalam

administrasi, masih belum disiplin dalam menjalankan tugas yang tentunya ini
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menajadi tugas semua pihak, dan dalam hal ini peneliti menyarankan hal-hal

sebagaimana berikut :

5.3.1 Bagi kepala sekolah

kepala sekolah hendaknya lebih meningkatkan lagi pada proses

perencanaan sampai pada pengawasan agar apa yang diharapkan dapat

tercapai sehingga para tenaga pendidik yang terlibat dalam program

pengembangan bisa menjalankan dan melaksanakan tugas dan

kewajibannya dengan baik sehingga menjadi guru yang professional,

lebih meluangkan waktunya dalam pengawasan kinerja guru sehingga

segala kekurangan yang ada bisa segera diatasi dan dicari solusinya

sehingga tidak menunggu menjadi permasalahan yang fatal

5.3.2 Bagi Guru

Guru haruslah menjalankan tugas dan kewajibanya dengan baik dan

menjadi guru yang perofesional yang tentunya dimulai dari kesadaran

dari diri sendiri untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam

segala hal tanpa harus menunggu program yang ada baru bergerak.

5.3.3 Bagi Yayasan

Adanya program rutin yayasan dalam agenda pembahasan

pengembangan bagi tenaga pendidik khususnya dan SDM pada

umumnya, perlunya pihak Yayasan mensupervisi manajemen sekolah

dalam hal ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan beberapa kabid

agar kebutuhan-kebutuhan dalam pengembangan khususnya tenaga

pendidik dapat diprogramkan, pemberian apresiasi kepada manajemen
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sekolah atas keberhasilan-keberhasilan yang telah dilakukan agar

menjadi motivasi dan menghindari kejenuhan dan tekanan kerja karena

target-target yang diberikan pihak yayasan.

5.3.4 Bagi Dinas Pendidikan

Lebih mengoptimalkan lagi dalam hal pembimbingan kepada guru

disekolah agar guru akan lebih mengupdate segala informasi dari segi

administrasi dan lainya dan mengoptimalkan pelatihan-pelatihan atau

workshop bagi guru yang sesuai dengan kebutuhan.
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