
 

  

  

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

PENELITIAN 

 

 

 

 

2.1 Mutu Pendidikan 

 

 

Konsep mutu merupakan sebuah ide yang dinamis. Dalam bab ini akan dijelaskan 

pengertian mutu, mutu sekolah dan mutu layanan pendidikan. 

2.1.1 Pengertian Mutu 

 

Istilah “mutu” dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam konteks yang luas, 

yang ada umumnya mengandung pengertian baik bernilai dan bermanfaat. 

Permasalahan baru yang akan muncul ketika kita mempertanyakan bagaimanakah 

sesuatu itu dianggap baik atau bernilai dan baik menurut siapa? dan sebagainya. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tidaklah mudah mengingat konsep mutu 

merupakan suatu ide yang dinamis. Menurut Sallis (2002:12-13) terdapat dua 

konsep tentang mutu, yaitu sebuah konsep yang absolute sekaligus relatif. 

a. Absolute Concept 
“Used as an absolute quality it is similar in nature to goodness, beauty and 

truth. It is an ideal with which there can be no compromise. As an absolute, 

things that exhibit quality are of the highest possible standard that cannot be 

surpassed”. 

a. Relative Concept 

“The relative definition views quality not as an attribute of a                       

product or service, but as something which is ascribed to it—                                  

„the quality of your essay varies between good and excellent‟. Quality in                   

this sense is about being measured against criteria. It is not an end in                     
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itself, but a means by which the end product is judged as being up to (or not 

up to) standard”. 

 

Berdasarkan pengertian absolute, mutu atau kualitas identik dengan kebaikan, 

keindahan, kebenaran, yakni segala sesuatu yang ideal. Dalam pengertian ini, 

sesuatu yang berkualitas adalah sesuatu yang memenuhi standar tertinggi yang 

tidak ada bandingannya. 

 

Menurut konsep relatif, mutu bukan sebagai atribut suatu produk atau jasa, tetapi 

apa saja yang dipersyaratkan terhadap sesuatu. Sesuatu yang dianggap bermutu 

(produk barang dan jasa) apabila memenuhi spesifikasi/persyaratan yang 

ditetapkan.  

 

Pengertian mutu menurut Cosby dalam Rahman (2006:59) bahwa manusia adalah 

 ”sumber bagi proses peningkatan mutu yang didesksripsikan dalam empat 

kualitas absolute berikut : 

a. Kualitas merupakan kebutuhan mutlak yang harus disepakati. 

b. Sistem kualitas adalah prevensi. 

c. Standar kinerja adalah menghilangkan kehancuran dan 

d. Pengukuran kualitas adalah nilai yang harus disepakati.” 

 

 

Kata mutu mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Ada pun Menurut 

peters dan Austin dalam Sallis (2010:29) mutu adalah merupakan  suatu  hal yang  

berhubungan antara  gairah dan harga diri. Mutu tidaklah sama dengan high 

quality maupun top quality. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan 

apakah produk terlahir sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau belum. 

Produk atau layanan yang memiliki mutu dalam konsep relatif tidak harus mahal 

dan ekslusif. 
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Secara singkat, mutu dapat diartikan sebagai pemenuhan terhadap persyaratan 

atau kesesuaian penggunaan atau kesesuaian tujuan atau kepuasan pelanggan . 

Mutu dapat diartikan  sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan 

dan kebutuhan pelanggan. Istilah mutu sesuai persepsi pelanggan (quality in 

perception), selain itu mutu juga dapat muncul dari produsen/internal 

organisasi/institusi (quality in fact). Pada prinsip mutu yaitu memenuhi kepuasan 

pelanggan (customer satisfaction) (Sallis, 2010:56). 

 
 
Menurut Tjiptono dan Diana (2003:3) menyatakan kualitas merupakan                       

kondisi yang selalu berubah, artinya apa yang dianggap merupakan kualitas                     

saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang. Hal ini                  

bisa terjadi karena berkembangnya teknologi dan budaya masyarakat, dimana 

kinginan masyarakat selalu berubah sesuai dengan tren pada masanya. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang mutu, maka dapat dikatakan bahwa 

kualitas/mutu adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, 

perbaikan yang berkelanjutan dan hasil yang terbaik bagi konsumen. 

 

2.1.2 Mutu Sekolah 

 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kebutuhan                                  

yang sangat mutlak untuk meningkatkan mutu sekolah, terutama                                

dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang sangat pesat dalam                     

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan tersebut akan lebih terasa     

lagi dalam memasuki era globalisasi yang sudah dijalani saat ini. Terbukti  
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sekarang ini bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia  relatif  jauh 

tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, Philipina, Thailand, 

Singapura. Indonesia dalam hal ini terus berupaya memperbaiki   mutu pendidikan 

dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Depdiknas, 2001:5). 

 

2.1.3 Mutu Layanan Pendidikan 

 

Istilah mutu adalah terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan 

berbagai cara dimana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama 

baiknya. Standar mutu mutlak diperlukan dalam menghadapi era kompetisi 

dewasa ini. Iklim persaingan  semakin kuat menuntut keharusan agar semua 

organisasi khususnya institusi pendidikan  harus mampu membuat produk yang 

bermutu.  

Dalam bidang pendidikan sendiri, yang menjadi pelanggan layanan jasa adalah 

peserta didik, orangtua dan masyarakat. Oleh sebab itu, pelayanan pendidikan 

yang bermutu adalah pemberian layanan jasa pendidikan di sekolah yang dapat 

memberikan kepuasan kepada peserta didik di sekolah orang tua siswa dan 

masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat, Ikke Dewi Sartika (2002:8)  bahwa : 

“Kualitas (mutu) pada dasarnya dapat berupa kemampuan, barang dan 

pelayanan, kualitas pendidikan dapat dilihat kepada kualitas proses dan 

kualitas hasil (produk). Suatu pendidikan dikatakan bermutu dari segi proses 

(yang sudah barang tentu amat dipengaruhi kualitas masukannya) jika 

proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan peserta didik 

mengalami proses pembelajaran yang bermakna (meaningful learning) dan 

juga memperoleh pengetahuan yang berguna baik bagi dirinya maupun bagi 

orang lain (fungctional knowledge) yang didukung secara wajar oleh sumber 

daya (manusia, dana, sarana dan prasarana).” 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan mutu layanan pendidikan adalah adanya jaminan proses atau layanan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan dan mampu memenuhi keinginan para siswa dan masyarakat (kepuasan 

pelanggan). 

Permasalahan yang selalu dihadapi Indonesia di bidang pendidikan adalah 

rendahnya mutu pendidikan. Faktor yang menyebabkan rendahnya mutu 

pendidikan salah satunya adalah proses pemberian layanan pendidikan yang masih 

sangat jauh dari harapan. Dari satu pihak, pemberian layanan pendidikan belum 

menemukan cara yang paling tepat dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi semakin tingginya sehinga kehidupan masyarakat telah semakin 

meningkatnya sesuai tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pelayan 

pendidikan. Selaras yang dikemukakan oleh Nanang Fattah (2004:2), bahwa : 

“Semakin tinggi kehidupan sosial masyarakat sejalan dengan perkembangan  

ilmu pengetahuan dan teknologi telah semakin meningkatkan tuntutan 

kebutuhan kehidupan sosial masyarakat. Pada akhirnya tuntutan tersebut 

bermuara kepada pendidikan, karena masyarakat meyakini bahwa 

pendidikan mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan 

tersebut. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh 

sekolah sebagai institusi tempat masyarakat berharap tentang kehidupan 

yang lebih baik di masa yang akan datang. Pendidikan perlu perubahan yang 

dapat dilakukan melalui perubahan dan peningkatan dalam pengelolaan atau 

manajemen pendidikan di sekolah.” 

 

Alasan pentingnya pelayanan pendidikan yang bermutu dikemukakan oleh Ikke 

Dewi Sartika (2002:93) :  

“Jaminan kualitas (mutu) pada pada prinsipnya berhubungan dengan 

bagaimana menentukan dan menyampaikan apa yang dipromosikan kepada 
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pelangan. Lebih dari itu, kita sudah memulai untuk memperbaiki proses 

penentuan apa yang pelanggan inginkan untuk merancang kualitas produksi 

dan prosesnya menggunakan metode-metode seperti penyebaran fungsi 

kualitas (Quality Development). Namun, jika kualitas (mutu) ditentukan 

sebagai kepuasan pelanggan produksi mengikuti kualitas yang diharapkan 

melalui proses yang melayani pelanggan.” 

 

Pelayanan pendidikan yang bermutu sangatlah penting agar konsumen 

(pelanggan) mendapatkan kepuasan layanan dari jasa pendidikan yang diberikan 

sekolah, karena peserta didik dan masyarakat selaku pelanggan jasa pendidikan 

sangat menaruh harapan yang besar terhadap satuan pendidikan dalam rangka 

mengantisipasi dan menjawab tantangan kehidupan di masa yang akan datang, 

terutama untuk peningkatan mutu pendidikan yang sudah diperoleh belum juga 

menggembirakan dan memuaskan dunia pendidikan. 

 

2.2 Profesionalisme Guru 

 

2.2.1 Konsep Guru Profesional 

 

Makna dari kata “profesional”   adalah mengarah pada seorang yang 

mendapatkan suatu profesi atau identitas tentang penampilan seseorang di dalam 

merealisasikan unjuk kerja yang sesuai dengan profesinya. Yang mendapat nama 

dan penampilan “profesional” tersebut telah memperoleh pengakuan, baik secara 

resmi maupun tidak resmi. Pengakuan secara resmi ini diberikan oleh suatu 

lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu, yaitu pemerintah dan/atau 

organisasi profesi. Sedangkan secara tidak resmi pengakuan itu diberikan oleh 

masyarakat luas dan para pengguna jasa suatu profesi. Sebagai contoh, “guru 

profesional”  ialah guru yang sudah mendapakant pengakuan secara resmil 
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berdasarkan ketetapan yang berlaku, baik di dalam kaitannya dengan jabatan 

maupun latar belakang pendidikan formalnya. Pengakuan ini ditetapkan dalam 

bentuk ijazah, surat keputusan, sertifikat, akta, dan lain-lain, baik yang 

mendapatkan kualifikasi maupun kompetensi. Sebutan guru profesional juga     

dapat mengacu pada pengakuan terhadap kompetensi  unjuk kerja seorang guru 

dalam melakukan tugasnya sebagai guru di satuan pendidikan. Dengan demikian, 

predikat “profesional” berdasarkan pengakuan resmi terhadap kualifikasi dan 

kemampuan  penampilan unjuk kerja suatu jabatan tertentu. Di dalam Undang-

Undang Guru dan Dosen (pasal 1 ayat 4) di jelaskan bahwa profesional adalah 

suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang dan menjadi sumber 

pendapatan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau kecakapan 

yang memenuhi standar mutu tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 

 

“Profesionalisme” ialah seorang yang mempunyai sikap mental dalam bentuk 

komitmen dari anggota suatu profesi untuk terus menerus merealisasikan dan 

mengembangkan dan meningkatkan mutu profesionalnya. Seorang guru yang 

memiliki profesionalisme yang tinggi akan terlihat pada sikap mental dan 

komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan mutu profesional dengan 

melalui berbagai cara dan strategi. Guru selalu senantiasa mengembangkan 

dirinya yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman sehingga guru senantiasa  

memberikan makna profesional. 

 

Guru yang profesional sangat penting, sebab guru profesional akan mewujugkan 

sikap terbaik untuk seorang guru di dalam melakukan pelayanan kebutuhan 

pendidikan peserta didik. Yang akhirnya  sikap ini tidak hanya memberikan 
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manfaat bagi siswa, tetapi juga memberikan manfaat bagi orangtua, masyarakat 

dan institusi sekolah itu sendiri (Suyanto dan Djihad, 2013:25).  

Disisi lain, “profesionalisasi” yaitu suatu proses untuk  peningkatan profesi dalam 

rangka pencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Dengan profesionalisasi, semua guru secara berkesinambungan diharapkan 

diharap dapat  mencapai suatu  kriteria profesional yang sesuai dengan standar 

dan pedoman yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005, yakni memiliki pendidikan akademik Strata1(S.I) atau  Diploma IV (D-IV) 

dan sudah  lulus sertifikasi pendidikan. Kompetensi yang dimiliki guru 

profesional sesuai dengan UU Guru dan Dosen Pasal 10 ayat 1 adalah kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi  (Suyanto dan Djihad, 

2013:25) 

 

2.2.2 Guru 

 

Guru  adalah  seorang yang memiliki kharisma atau wibawa sehingga perlu untuk 

ditiru dan diteladani. Selaras pendapat Hazkew dan Mc. Lendon dalam Uno 

(2008:15): “Teacher is profesional person who conducts classes.” (Guru adalah 

seseorang yang mempunyai kompetensi dalam menata dan mengelola kelas). 

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, 

mengajar, membimbing, dan menevaluasi peserta didik. Orang yang disebut guru 

adalah orang yang memiliki kemampuan dan berinovasi  dalam rangka   

merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar 
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peserta didik dapat berinteraksi dalam proses pembelajaran yang menyenangkan 

dan pada akhirnya mencapai tingkat kedewasaan sebagai  tujuan akhir dari proses 

pendidikan. 

Guru merupakan suatu proses yang berarti suatu jabatan yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat digantikan oleh sembarang orang 

diluar bidang pendidikan .Dilingkungan masyarakat  guru mendapatkan  tempat 

yang lebih terhormat  karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh 

ilmu pengerahuan. Ini berarti guru berkewajiban agar dapat mencerdaskan bangsa 

Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Berdasarkan pendapatan diatas, dapat disimpulkan guru adalah orang dewasa 

yang menpunyai kemampuan dan keahlian dalam mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan dan mengevaluasi peserta didik. 

 

2.2.3 Guru Sebagai Profesi 

 

Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang mempunyai  keahlian tertentu. 

Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang 

oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan 

pelatihan secara khusus.  

 

Profesional adalah pekerjaan  yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan 

yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). 
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Berdasarkan definisi di atas, dapat dikesimpulan bahwa profesi adalah                   

suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian (Skill) dan 

kewenangan dalam suatu jabatan tertentu yang memiliki kompetensi 

(pengetahuan, sikap dan keterampilan) tertentu  secara khusus yang diperoleh dari 

pendidikan akademis yang intensif. Profesi biasanya berkaitan dengan mata 

pencaharian seseorang dalam  rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dengan 

demikian, profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang 

pendidikan, pengajaran dan pelatiha yang ditekuni untuk menjadi mata 

pencaharian dalam memenuhi kebutuhan  hidup yang bersangkutan. Guru sebagai 

profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang memiliki kompetensi (keahlian dan 

kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan 

pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil dan berdaya guna. 

 

Pengembangan profesional guru harus diyakini sebagai suatu hal yang sangat 

penting dan fundamental guna memajukan mutu pendidikan. Profesi guru 

mempunyai tugas untuk dmelayani masyarakat dalam bidang pendidikan. 

Tuntutan dalam profesi ini menyalurkan layanan secara optimal dalam bidang 

pendidikan kepada seluruh masyarakat. Secara khusus guru ini dituntut untuk 

memberikan layanan profesional kepada anak didik agar tercapainya tujuan 

pembelajaran. Sehingga guru yang disebut profesional adalah seorang yang 

memiliki kompetensi dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga  dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru  dengan memiliki kemampuan 

yang maksimal. 
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Menurut Supriadi (1999:98) untuk menjadi professional, ada 5 hal yang dimiliki 

seorang guru : Pertama, guru memiliki komitmen yang tinggi kepada siswa dan 

pelaksanaan proses pembelajaran. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru 

adalah kepada kepentingan siswa. Kedua, guru menguasai secara mendalam 

bahan/mata pelajaranatau atau materi yang akan diajarkannya serta cara 

mengajarkannya kepada para siswa. Bagi guru, hal ini merupakan dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya . Ketiga, guru bertanggung jawab 

memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara 

pengamatan (observasi) dalam perilaku siswa sampai evaluasi hasil belajar. 

Keempat, guru mampu berfikir kritis dan sistematis tentang apa yang akan 

dilakukannya serta  belajar dari pengalamannya. Artinya, guru harus selalu ada 

waktu untuk  mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah 

dilakukannya. Untuk bisa belajar dari pengalaman, ia harus tahu mana yang benar 

dan salah serta baik buruk dampaknya pada proses pembelajaran. Kelima, guru 

seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan 

profesinya.  

 

2.2.4 Kompetensi Guru 

 

Kata  ”Kompetensi” menurut Al-Bahri 1995:353 dalam kamus ilmiah                   

populer berarti kecakapan, kewenangan, kekuasaan dan kemampuan. Sedangkan 

menurut Depdikbud 1989:453 dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata 

kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan 

suatu hal. 
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Kompetensi individu sendiri menurut Spencer and Spencer (1993:9)                    

merupakan karakter sikap dan perilaku, atau kemampuan individual yang          

relatif bersifat stabil ketika menghadapi suatu situasi di tempat kerja yang 

terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas 

pengetahuan kontekstual. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar                                  

Nasional Pendidikan menggumandangkan pendidik harus memiliki kualifikasi 

akademik (S.I dan Akte IV) dan harus memiliki 4 kompetensi guru sebagai                     

agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

 

Guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain :                        

a) disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran, b) bahan ajar yang 

diajarkan, c) pengetahuan tentang karakteristik siswa, d) pengetahuan tentang 

filsafat dan tujuan pendidikan, e) pengetahuan serta penguasaan tentang metode 

dan model mengajar, f) penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi 

pembelajaran, g) pengetahuan tentang penilaian dan mampu merencanakan, 

memimpin guna kelancaran proses pendidikan. 

 

Dari beberapa pendapat di atas, kita dapat menarik kesimpulan                              

bahwa kompetensi pada hakekatrnya merupakan sebuah gambaran mengenai apa 

yang  dapat dilaksanakan (be able to do) seseorang dalam sebuah pekerjaan,  

kegiatan, perilaku dan hasil yang  dapat ditampilkan dan dapat diperlihatkan. 
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Agar dapat melakukan (be able to do) sesuatu dalam pekerjaannya, tentu saja 

seseorang harus memiliki kemampuan (ability) dalam bentuk pengetahuan 

(knowledge), sikap (attitude) dan keterampilan (skill) yang sesuai dengan bidang 

pekerjaannya. 

 
Berdasarkan  pada pengertian kompetensi di atas, maka dalam hal ini 

kompetensi guru dapat diartikan sebagai gambaran tentang apa yang 

seyogyanya dapat dilakukan seseorang guru dalam melakukan  pekerjaannya, 

baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan. 

 
Pengertian kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang 

harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan 

efektif. Kompetensi guru tersebut meliputi pertama, kompetensi intelektual, yaitu 

berbagai perangkat pengtahuan yang ada dalam diri individu yang diperlukan 

untuk menunjang berbagai aspek kinerja sebagai guru. Kedua, kompetensi fisik, 

yaitu perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan 

tugas sebagai guru dalam berbagai situasi. Ketiga, kompetensi pribadi, yaitu 

perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam 

mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi 

diri, identitas diri dan pemahaman diri. Kompetensi pribadi meliputi  kemampuan-

kemampuan dalam memahami diri, mengelola diri, mengendalikan diri dan 

menghargai diri. Keempat, kompetensi sosial, yaitu perangkat perilaku tertentu 

yang merupakan dasar dari pemahaman diri yang merupakan bagian yang tak 

dapat terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara 

efektif. Kompetensi sosial meliputi kemampuan interaktif dan pemecahan amsalah 
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kehidupan sosial. Kelima, kompetensi spiritual, yaitu pemahaman, penghayatan, 

serta pengamalan kaidah-kaidah keagamaan 

 

2.2.5 Peningkatan Profesionalisme Guru 

 

 

Profesional menurut Wijaya dan Rusyan (1994:13-25) merupakan modal dasar 

bagi guru yang harus dimiliki dan tertanam dalam perilaku dan kepribadiannya 

setiap hari baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Peningkatan 

profesionalisme guru pada akhirnya ditentukan oleh guru itu sendiri. Upaya-upaya 

yang harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan profesionalismenya adalah 

dengan senantiasa untuk melakukan hal-hal berikut ini: 

a. Mengerti akan tuntutan kreteria profesi yang telah ditentukkan ; 

b. mencapai kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi yang ditentukan; 

c. meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dan luas termasuk lewat 

organisasi atau lembaga profesi; 

d. meningkatkan semangat kerja yang tinggi atau budaya kerja yang 

mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen; 

e. mengadopsi inovasi atau meningkatkankan kreativitas dalam pengunaan 

teknologi komunikasi dan informasi actual agar tidak ketinggalan dalam 

kemampuan mengelola proses pembelajaran. 

Upaya untuk mencapai kualifikasi dan kompetensi yang ditentukank juga                     

yang tidak kalah pentingnya bagi guru. Dengan adanya kualifikasi dan            

kemampuan yang memadai, guru dapat mempunyai posisi  yang kuat dan 

memenuhi syarat yang diperlukan. Peningkatan kualitas dan kemampuan  ini 
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dapat dijalankan melalui in-service training dan beberapa upaya lain untuk 

mendapatkan sertifikasi. 

Usaha dalam meningkatkan kerjasama yang baik dan luas dapat dilaksanakan oleh 

guru dengan membina hubungan kerjasama dengan guru yang lain. Guru harus 

selalu mengetahui dan memahami apa saja  yang telah dilaksana oleh sejawatnya 

yang telah sukses, sehingga guru itu mampu belajar untuk mencapai kesuksesan 

yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Dengan adanya jaringan kerja inilah 

guru memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya. Jaringan 

kerja guru ini dapat  dimulai dengan menggunakan skala kecil, seperti dengan 

mengadakan pertemuan informal kekeluargaan dengan sesama teman, sambil 

silaturahmi, berolahraga, atau melakukan kegiatan sosial lainnya.  

 

Usaha untuk membangun semangat kerja yang mendahulukankan pelayanan 

berkualitas tinggi kepada konstituen merupakan suatu keharusan yang dilakukan 

di era globalisasi seperti saat ini. Semua bidang terutama dalam bidang 

pendidikan dituntut agar dapat memberikan pelayanan prima dan  terbaik kepada 

seluruh siswa, orangtua dan sekolah sebagai pemegang kepentingan. Pelayanan 

pendidikan adalah termasuk pelayanan umum yang didanai, diadakan dan 

dikontrol serta dievaluasi oleh dan untuk kepentingan publik. Maka dari itu guru 

harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik kepada 

publik. (Suyanto dan Djihad, 2013:38). 

 

Segala usaha yang dilaksanakan oleh guru itu untuk mengembangkan 

profesionalismenya pada akhirnya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak                 
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yang terkait. Ada pun pihak-pihak yang harus memberikan dukungan  adalah 

organisasi profesi, pemerintah dan juga masyarakat tentunya.   

 

2.2.6 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

 

 

PKB adalah  untuk dapat memperkecil jarak antara pengetahuan (kognitif), 

keterampilan (skill), kompetensi sosial dan kepribadian yang harus mereka miliki 

sekarang sesuai dengan tuntutan ke depan berkaitan dengan profesi guru. 

 

2.2.6.1 Pengertian PKB 

 

PKB  adalah merupakan bentuk pembelajaran berkelanjutan/terus menerus bagi 

seorang guru sebagai salah satu alat/media utama dalam mengetahui perubahan 

yang diinginkan dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan seorang 

siswa/peserta didik. Semua siswa/peserta didik diharapkan dapat memilikii 

pengetahuan lebih, keterampilan lebih baik dan menunjukkan pemahaman yang 

mendalam tentang materi yang telah diajarkan dan mampu menujukan  apa yang 

mereka ketahui dan lakukan. PKB mencakup berbagai cara dan/atau pendekatan 

yang dilakukan guru secara terus-menerus setelah memperoleh pendidikan                         

dan/atau pelatihan sebagai guru profesional. PKB memotivasi guru untuk                       

terus menerus memelihara dan meningkatkan standar mutunya secara keseluruhan                    

berkaitan dengan pekerjaannya sebagai guru. Dengan demikian, guru dapat selalu 

memelihara, meningkatkan dan memperluas wawas pengetahuannya dan 

keterampilannya serta membangun kualitas pribadi yang dibutuhkan di dalam 

kehidupan profesionalnya. 
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PKB dilakukan dengan komitmen secara menyeluruh/membudaya terhadap 

susunan keterampilan dan kompetensi pribadi atau bagian penting dari kompetensi 

professional. Untuk menjadi professional dengan memenuhi standar kompetensi 

profesinya, selalu memperbaikinya dan secara berkelanjutan untuk terus menerus 

berkembang. PKB merupakan kunci untuk mengoptimalkan kesempatan 

pengembangan karir baik saat ini maupun ke depan. PKB harus memotivasi dan 

mendukung perubahan perubahan yang terjadi khususnya dalam kegiatan proses  

pembelajaran yang menyenangkan dan pengembangan karir guru. 

 

Pada dasarnya, PKB mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi                

dan refleksi yang dirancang untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilan sebagaimana digambarkan pada diagram berikut         

ini: 

 

 

 

 

s  

 

Gambar. 2.1  Diagram Kegiatan PKB (Buku 1 PKB:10) 

Dengan adanya perencanaan dan refleksi pada pengalaman belajar guru dan atau 

praktisi pendidikan akan semakin mempercepat pengembangan pengetahuan dan 

PKB 
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keterampilan serta kemajuan karir guru dan atau praktisi pendidikan dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan dalam bidang pendidikan.  

 

PKB merupakan salah satu bagian pokok dari proses pengembangan keprofesional 

guru. PKB dilakukan melalui perencanaan demi tercapainya sandar kompetensi 

profesi terutama bagi guru yang belum mencapai standar kompetensinya 

berdasarkan hasil penilaian kinerja (berkinerja rendah), mengembangkan kognitif, 

skill dan perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. PKB adalah tanggung 

jawab setiap guru secara individu yang berada di baris paling depan dibidang  

pendidikan (Buku 1 PKB, 2011:10-12). 

 

2.2.6.2 Komponen PKB 

 

PKB ialah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai 

dengan kepentingan guru untuk menperoleh pencapaian  standar kompetensi 

profesi dan juga mengembangkan kemampuannya di atas standar kompetensi 

profesinya yang sekaligus berimplikasi kepada pencapaian angka kredit untuk 

kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. PKB meliputi 3 hal yang harus 

dilakukan oleh guru , yaitu pengembangan diri (PD), publikasi ilmiah (PI) dan 

karya inovatif (kI). 

a. Pengembangan Diri 

 

Pengembangan diri ialah  usaha untuk memajukan profesionalisme diri supaya 

mempunyai keahlian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan supaya 

dapat menjalankan tugas utama dan tugas-tugas tambahan yang sesuai dengan 

tugas dan  fungsi seorang guru. Kegiatan pengembangan diri meliputi kegiatan 



 
  

32 

kolektif guru, diklat fungsional dan yang mencakup kompetensi kepribadian, 

social,  pedagogi dan profesional sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(SNP). Sedangkan 

untuk dapat menjalankan  tugas tambahan didalam program PKB diutamakankan 

kepada kegiatan peningkatan kompetensi berdasarkan tugas-tugas tambahan  

(diantaranya kompetensi bagi kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala 

laboratorium, ,wali kelas dan sebagainya). 

 

Diklat fungsional ialah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pendidikan, 

pelatihan dan workshop dengan tujuan agar  tercapainya standar kompetensi 

profesi yang ditentukankan dan dapat meningkatkan keprofesian untuk dapat 

mempunyai  kompetensi di atas standar kemampuan profesi dalam kurun waktu 

tertentu. Adapun kegiatan kolektif guru ialah suatu kegiatan guru didalam 

mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang memilik tujuan 

untuk tercapainya standa  di atas standar kompetensi profesi yang telah 

ditentukan. Ada pun kegiatan kolektif guru mencakup : (1)  kegiatan kelompok 

guru (KKG, KKKS, MKKS,MGMP, KKPS dan MKPS); (2) Nara sumber ,peserta 

dalam seminar, diskusi pannel atau bentuk pertemuan ilmiah yang lain, dan 

koloqium/diskusi ilmiah; (3) kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan 

kewajiban seorang guru. 

 

Kegiatan pengembangan diri meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru 

harus mengedepankan kepentingan guru dalam mencapaian standar dan 

meningkatkan kemampuan profesi khususnya yang berhubungan dengan 

pelayanan proses  pembelajaran. Kepentingan ini meliputi: (1) kompetensi 
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penyusunan silabus dan Rencana Pelaksaan Pembelajaran, program kerja, 

perencanaan pendidikan, evaluasi dan sebagainya; (2) penguasaian dan 

memahami  materi/bahan ajar  (3) penguasaan dan memahami metode- metode 

mengajar; (4) kemampuan melakukan penilaian pada siswa dalam proses 

pembelajaran; (5) memahami dan menguasi teknologi informatika dan komputer 

(TIK); (6) kemampuan berinovasi dalam prose pembelajaran,  dan lain-lain; (7) 

kemampuan mengatasi tuntutan teori yang terbaru dan  (8) kemampuan  lain yang 

berelevan dengan pelaksanaan tugas-tugas tambahan atau tugas lain yang 

berhubungan dengan fungsi sekolah (Buku 1 PKB, 2011:13-15). 

 

b. Publikasi Ilmiah 

 

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telahditerbitkan didalam jurnal  

sehingga dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang dengan salah satu tujuannya 

agar dapat memberi contoh kepada guru lain untuk memiliki etos kerja dalam 

pengembangan diri. Sedangkan publikasi ilmiah meliputi 3 kelompok kategori 

yaitu : 

a. Menpresentasikan  pada forum ilmiah; sebagai peserta atau nara sumber pada 

seminar, koloqium, diskusi ilmiah, atau lokakarya ilmiah; 

b. publikasi ilmiah hasi penelitian atau ide- ide  inovatif di bidang pendidikan 

formal.  

c. publikasi buku teks pelajaran, buku pengayan, modul dan pedoman guru.               

(Buku 1 PKB, 2011:15-16). 
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c. Karya Inovatif 

 

Karya inovatif ialah hasil karya yang menpunyai sifat pengembangan, modifikasi 

atau penemuan baru yang merupakan salah satu bentuk kontribusi guru terhadap 

peningkatan mutu dalam  proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan 

dunia pendidikan, teknologi dan seni. Yang termasuk di dalam karya inovatif  

antara lain penemuan teknologi tepat guna; penemuan/penciptaan atau 

pengembangan karya seni; memodifikasia alat peraga; penyusunan standar, 

pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi (Buku 1 

PKB, 2011:17). 

 

Gambaran komponen PKB yang dapat diberikan angka kredit dapat dilihat di 

bawah ini. Angka kredit ini diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional 

guru. 

 

 

Gb. 2.2  Komponen PKB (Buku 1 PKB, 2011)   

    

PKB
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2.3 Kepemimpinan Kepala Sekolah  

 

Sekolah akan mempunyai kualitas yang baik jika kinerja  orang-orang yang ada di 

sekolah berjalan secara optimal. Untuk mengoptimalkan kinerja orang-orang yang 

ada di sekolah, maka seorang kepala sekolah harus memahami situasi dan kondisi 

yang ada di sekolah dan dapat berlaku adil dalam menjalankan tugasnya.                  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat  Rusman (2011:290) menerangkan tentang 

ciri-ciri kepemimpinan efektif kepala sekolah di abad ke-21 : 

“(1) kepemimpinan yang jujur, membela kebenaran, dan memiliki nilai-nilai 

utama, (2) kepemimpinan yang mau dan mampu mendengarkan suara guru, 

tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan anggota komite sekolah,                                    

(3) kepemimpinan yang menciptakan visi yang realistis sebagai milik 

bersama, (4) kepemimpinan yang percaya berdasarkan data yang dapat 

dipercaya, (5) kepemimpinan yang dimulai dengan intropeksi dan refleksi 

terhadap diri sendiri dahulu (6) kepemimpinan yang memberdayakan 

dirinya dan stafnya serta mau berbagi informasi (7) kepemimpinan yang 

melibatkan semua sumber daya manusia di sekolah, mengatasi hambatan-

hambatan untuk berubah baik secara personal maupun organisasional.” 

 

Kepala sekolah yang efektif diperlukan mentalitas seorang pemimpin yang efektif 

pula dan mempunyai sikap mental menurut Ambarita (2013:73-74-75) sebagai 

berikut; 

1) Visioner, Kepala sekolah harus memiliki cita-cita, kemauan yang             

ideal untuk diwujudkan, standar kerja atau keadaan sekolah yang    

diidealkan, peka terhadap situasi atau keadaan yang tidak sesuai segara 

mengubahnya. 

2) Menyakini sekolah sebagai wahana belajar, maksudnya bahwa kepala sekolah 

menempatkan sekolah sebagai lahan belajar baik bagi dirinya, guru, pegawai, 

dan siswanya dan berusaha mengkondisikan dan memanfaatkan berbagai 

aspek. 

3) Mempunyai orientasi pada kepuasan kerja, bahwa bekerja untuk uang tetapi 

mengutamakan hasil yang maksimal. 

4) Menghargai Sumber Daya Manusia, sebagai seorang yang optimis, kepala 

sekolah efektif berkeyakinan bahwa sumber daya manusia selalu dapat 

ditingkatkan bagaimanapun keadaannya. 
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5) Pro aktif, responsif menyambut baik ide-ide yang positif dan maju dari semua 

pihak untuk memajukan sekolah. 

6) Dapat melakukan komunikasi secara efektif, menyampaikan ide dan 

informasi secara jelas dan mudah dipahami orang lain, hingga terhindar dari 

kesalah pahaman. 

7) Berani mengambil resiko, berani menerima tantangan, tidak takut kritikan, 

cercaan, dan makian orang lain bahkan secara positif merespon setiap 

masukan untuk tujuan kemajuan. 

 

 

 

Menurut Ryan (2008:161) : 

“School leaders need to be able to create a vision for the school that helps it to 

meet its fundamental purpose  and aid the development of the community it 

serves.” 

Kepala sekolah harus mampu membuat visi sekolah untuk membantu menemukan 

tujuan dasar dan mengembankan. 

 

Dari dua pendapat di atas mengenai kepemimpinan kepala sekolah, dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah adalah suatu proses pengarahan 

yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk memberikan pengaruh kepada 

sekelompok orang yang berhubungan dengan tugasnya masing-masing dalam 

sebuah organisasi. 

 

2.4 Teori Kepemimpinan 

 

Kepemimpinan dapat dikategorikan sebagai ilmu sosial terapan (applied social 

sciences). Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa kepemimpinan dengan 

prinsip-prinsipnya mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung terhadap 

upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia. 
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Wahyudi (2009:120) mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan individu 

dalam menggerakkan, mengarahkan dan mempengaruhi pola pikir dan cara kerja 

setiap anggota agar dapat bersikap mandiri bekerja terutama dalam pengambilan 

keputusan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Rifai dan Murni (2009:745) 

mengartikan kepemimpinan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang 

yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi 

perilaku orang lain, terutama bawahannya untuk berfikir dan bertindak 

sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan 

sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan sekolah. 

 

Menurut Ambarita (2013:44) kepemimpinan adalah sebagai kemampuan/ 

kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerjasama 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan 

bersama.Pendapat lain dikemukakan oleh Yukl (1990:184), kepemimpinan adalah 

“kemampuan individu dalam mempengaruhi, memberikan motivasi dan membuat 

orang lain mampu menyumbangkan kontribusinya demi efektivitas dan 

keberhasilan organisasi.”  

 

Sebagian besar definisi kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa 

kepemimpinan berkaitan dengan proses yang disengaja dari seseorang                        

untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk 

membimbing, membuat struktur, menfasilitasi aktivitas dan hubungan di                   

dalam kelompok atau organisasi. Menurut Jacobs & Jaques dalam Ambarita, 

2013:44 menerangkan bahwa kepemimpinan adalah “proses memberikan                    
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tujuan (arahan yang berarti) ke usaha kolektif, yang menyebabkan adanya                   

usaha yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan”. Sedangkan menurut                        

Dubrin (2006:4) kepemimpinan didefinisikan kekuatan dinamis penting                     

yang memotivasi dan mengoordinaskan organisasi dalam rangka mencapai   

tujuan. 

 

Beberapa teori kepemimpinan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau orang 

lain untuk dapat bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan yang terarah untuk 

mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi 

 

2.5 Fungsi Kepemimpinan 

 

“Menurut Wahab (2008:133) fungsi utama pemimpin pendidikan                       

adalah (a) Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama 

dengan penuh rasa kebebasan, (b) Pemimpin membantu kelompok                        

untuk mengorganisir diri yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan                  

dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan,    

(c) Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur                             

kerja, (d) Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama 

dengan kelompok. Pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk 

belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab                       

untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan 

dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif, (e) Pemimpin 

bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi 

organisasi.” 

 

 

Berdasarkan beberapa teori di atas bahwa fungsi kepemimpinan adalah 

menciptakan struktur untuk pencapaian tujuan, mempertahankan dan 
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mengamankan integritas organisasi dan medamaikan perbedaan yang terjadi 

dalam kelompok menuju ke arah kesepakatan bersama. 

 
 
2.5.1 Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 

 

Menurut Akib (2008:55), sejumlah pakar sepakat bahwa peran kepala sekolah 

adalah sebagai edukator, manajer, administrator dan supervisor yang disingkat 

EMAS. 

Perkembangan selanjutnya, menurut Depdiknas:2009 peran kepala sekolah adalah 

sebagai EMASLIM (Edukator, Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, 

Inovator dan Motivator). Peran kepala sekolah sebagai edukator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator, penjelasannya sebagai 

berikut :  

 

a. Kepala Sekolah Sebagai Edukator 

 

Sebagai seorang edukator, kepala sekolah harus mempunyai strategi yang tepat 

untuk memajukan profesionalisme tenaga pendidik di satuan pendidikan masing-

masing. Fungsi seorang kepala sekolah di dalam perannya sebagai edukator ialah 

menbuat iklim sekolah yang yang nyaman, memberikan masukan kepada warga 

sekolah, memberikan semanggat  kepada tenaga pendidik dan menjalankan model 

model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, seperti team teaching, 

moving class dan melaksanakan  program percepatan bagi peserta didik yang 

cerdas dan terampil. 
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Menurut Djamarah dalam Rivai dan Murni (2009:896) Pengertian guru sebagai 

tenaga profesional dalam psikologi belajarialah  baik mengajar, mendidik maupun 

menbimbing siswa merupakan tanggung jawab seotrang guru sebagai tenaga 

professional yang tinggi. Sebagai Edukator atau pengajar, kepala sekolah harus 

selalu berusaha meningkatkan mutu dalam proses  pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh seorang guru. Pengalaman kepala sekolah  sangat mendukung 

timbulnya pemahaman tenaga guru terhadap pelaksanaan tugasnya. Pengalaman 

kepala sekolah                  semasa menjadi guru, wakil kepala sekolah atau anggota 

organisasi kemasyarakatan berpengaruh besar terhadap kemampuan kepala 

sekolah dalam melaksanakan pekerjaannya, dan juga pelatihan dan penataran 

yang pernah diikuti oleh kepala sekolah tersebut. 

 

Upaya  kepala sekolah di dalam memajukan kinerjanya sebagai pengajar, 

khususnya dalam peningkatan etos kerja tenaga pendidik dan hasil  prestasi 

belajar siswa dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Mengikutsertakan serta memberdayakan guru untuk mengikuti penataran dan 

pelatihan untuk menambah wawasannya, memberikan kesempatan kepada 

guru-guru untuk meningkatkan ilmu pengetahuan (kognitif) dan keterampilan 

(skill) dengan belajar ketingkat jenjang pendidikan yang lebih  tinggi. 

2. Berupaya menggerakkan tim evaluasi hasil belajar siswa agar giat belajar, 

yang hasilnya diumumkan secara terbuka di papan pengumuman. Manfaatnya 

adalah agar peserta didik termotivasi dan lebih giat belajar untuk meraih  

prestasi yang lebih tinggi. 
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3. Mempergunakan waktu belajar secara efektif dan efisien dalam proses 

pembelajaran.  

 

b.Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

 

Peran kepala sekolah sebagai seorang manajer, harus mempunyai teknik yang 

tepat dan akurat untuk memberdayakan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan  

dalam bersaing yang membuahkan  kerjasama (cooperation), memberikan 

kesempatan kepada guru untuk meningkatkan profesinya dan mendorong 

keterlibatan seluruh warga sekolah di dalam melakukan kegiatan yang menunjang 

semua program sekolah yang telah dibuat. 

 

Kepala sekolah juga harus dapat  melibatkan semua warga sekolah dalam rangka 

mewujudkan visi, misi untuk mencapai tujuan sekolah. Selain itu  kepala sekolah 

juga harus mampu berfikir secara konseptual, analitik ,dalam mengatasi semua 

permasalahan di sekolah dan mampu menyelesaikankan serta membuat keputusan 

yang memuaskan seluruh warga sekolah.  

 

b. Kepala Sekolah Sebagai Administrator 

 

Sebagai seorang administrator, kepala sekolah harus mempunyai hubungan                      

yang erat dengan beragam dalam kegiatan pengelolaan administrasi yang 

memiliki sifat pencatatan, penyusunan dan pendokumentasian seluruh program 

sekolah. Kepala sekolah harus mempunyai  kompetensi untuk mengelola 

kurikulum, administrasi, kearsipan dan administrasi keuangan. Aktivitas tersebut 

harus dilaksanakan secara efektif dan efisien supaya mampu menunjang  



 
  

42 

produktivitas sekolah. Maka dari itu seorang kepala sekolah harus mampu 

menjabarkan kompetensinya yang dimilikinya ke dalam tugas-tugas operasional. 

Hal ini selaras dengan pendapat Rivai dan  Murni (2009:324) yang menyatakan 

bahwa administrasi pendidikan adalah  fungsi khusus yang  tujuan utamanya 

memastikan pendidikan yang terselenggara secara efisien dan efektif. Kegiatan 

administrasi dalam memproses sebuah perencanaan mutlak sangat diperlukankan. 

Langkah- lanhkah perencanaan yang dibuat kepala sekolah antara lain dana, 

sumber daya manusia,  yang tersedia dan jangka waktu yang diperlukan untuk 

pelaksanaan rencana yang telah di programkan. Fungsi kepala sekolah sebagai 

seorang administrator juga meliputi kegiatan penataan struktur organisasi, 

koordinasi kegiatan sekolah(rapat) dan mengatur kepegawaian di sekolah. 

 

c. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

 

Sebagai seorang supervisor, kepala sekolah melaksanakan pengamatan kepada  

tenaga pendidik dan kependidikan. Kegiatan supervisi sesungguhnya dapat 

dilakukan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai pengawas, akan tetapi dalam 

sistem organisasi pendidikan modern, dibutuhkankan pengawas khusus yang 

mandiri dan bisa meningkatkan objektivitas pembinaan serta pelaksanaan 

tugasnya. Hal ini diperjelas oleh teori yang dipaparkan Ambarita (2013:145) 

bahwa supervisi ialah sebagai usaha layanan perbaikan proses pembelajaran dari 

tahap perencanaan, pengamatan dan analisis yang intensif dalam penampilan 

pembelajarannya baik secara individu maupun kelompok dalam upaya 

memperbaiki proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan penerapan supervisi 
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merupakan suatu bentuk bimbingan professional dalam rangka perbaikan suasana 

belajar mengajar melalui tenaga pendidik.. 

 

Kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan  oleh  kepala sekolah 

terhadap kepada guru, disebut dengan supervisi klinis, bertujuan untuk 

memajukan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui pembelajaran efektif.  

 

Tugas kepala sekolah sebagai supervisor dapat diwujudkan dalam bentuk  

menbuat dan melaksanakan program supervisi kepada guru. Kemampuan kepala 

sekolah dalam menbuat program supervisi harus dituangkan dalam penyusunan 

program supervisi kelas, pengembangan program supervisi perpustakaan, 

pengembangan program supervisi untuk kegiatan ekstrakurikuler, laboratorium 

dan ujian. 

  

d. Kepala Sekolah Sebagai Leader 

 

Kepala sekolah sebagai leader harus dapat memberi petunjuk dan pengawasan, 

untuk meningkatkan minat dan keahlian tenaga pendidik dan kependidikan, 

mengadakan komunikasi dua arah dan memberikan tugas kepada guru yang 

memiliki keahlian di bidangnya. 

 

Dalam pelaksanaanya, kepala sekolah sebagai pemimpin dapat diuraikan dari tiga 

gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, demokratis dan bebas. Ketiga gaya itu sering 
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dimiliki secara bersama sama oleh seorang pemimpin sehingga dalam melakukan 

kepemimpinannya gaya-gaya itu muncul secara situasional.  

 

e. Kepala Sekolah Sebagai Inovator 

 

Kepala sekolah sebagai inovator mempunyai peran dengan menggunakan  cara 

dan tehnik yang tepat untuk membina hubungan yang harmonis dengan semua 

warga sekolah, mencari dan menemukan gagasan gagasan baru, dapat menyatukan 

setiap kegiatan, memberikan contoh teladan kepada tenaga pendidik dan 

kependidikan dan mengembangkan model-model pembelajaran yang berinovatif. 

Dengan kata lain, pengembangan profesionalisme seorang kepala sekolah sangat 

menetukan bagaimana kepala sekolah dapat menjadi inisiator inovasi-inovasi bagi 

pengembangan sekolahnya dan kesempatan-kesempatan yang diperoleh dalam 

pengembangan kepemimpinannya (Peterson, 2002). 
i
 

 

f. Kepala Sekolah Sebagai Motivator 

 

Peran kepala sekolah Sebagai  motivator yakni harus memiliki strategi yang tepat 

dalam memberikan motivasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kegiatan dalam memotivasi  

dapat ditingkatkan melalui pengaturan lingkungan fisik, disiplin, suasan kerja dan  

penghargaan secara efektif dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui 

pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB). 
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Motivasi dan riward  merupakan dua sumber motivasi yang efektif diterapkan 

oleh kepala sekolah kepada tenaga pendidik.Keberhasilan suatu organisasi atau 

lembaga di pengaruhi oleh oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam maupun 

dari luar lingkungan sekolah. Peran kepala sekolah dengan tugas utamanya 

mengelola dan mengatur penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran 

disekolah.secara lebih oprasional, tugas utama kepala sekolah meliputi kegiatan 

menggali dan memanfaatkan seluruh sumber daya sekolah secara bersamaan 

dalam rangka pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efesien. (Jurnal Tenaga 

Kependidikan, 2008:56-62). 

 

Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah memiliki fungsi dan peranan yang 

sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah. Sekolah akan 

mempunyai kualitas yang baik jika kinerja orang-orang yang ada di sekolah 

berjalan optimal. Seluruh potensi yang ada di sekolah harus didorong oleh kepala 

sekolah dalam kapasitasnya sebagai seorang motivator bagi seluruh warga sekolah 

(Ingvarson, Anderson, Gronn, and Jackson, 2006). Guna mengoptimalkan kinerja 

orang-orang di sekolah, maka seorang kepala sekolah harus memahami situasi dan 

kondisi yang ada di sekolah dan agar dapat berlaku adil dalam menjalankan 

tugasnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Tiong dalam Usman (2009:290) 

yang menyatakan kepala sekolah yang efektif mempunyai karakteristik sebagai 

berikut : a) adil dan tegas dalam mengambil keputusan, b) membagi tugas secara 

adil kepada guru,  c) menghargai partisipasi staf, d) memahami perasaan guru, e) 

memiliki visi dan berupaya melakukan perubahan, f) terampil dan  tertib, g) 
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berkemampuan dan efisien, h) memiliki dedikasi dan rajin, i) tulus dan percaya 

diri. 

Menurut Mulyasa (2009:90) mendefinisikan kepala sekolah adalah suatu                          

faktor yang mampu memotivasi  agar  terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran 

sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara sistematis dan 

bertahap. 

Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap terselenggaranya semua komponen 

dalam sistem sekolah meliputi manajemen, penerapan kurikulum, kesiswaan, 

ketenagaan, sarana prasarana dan lingkungan. Dengan demikian banyak kegiatan 

dan tugas yang dikelola, dipantau serta dikendalikan oleh kepala sekolah. Oleh  

karena itu kepala sekolah mempunyai kemampuan yang tinggi dan bekerja secara 

penuh waktu (fulltime) dalam posisinya serta menggerakkan seluruh tenaga 

kependidikan dan siswa sesuai dengan peran dan fungsinya secara efektif dan 

efisien. 

 

2.6.1 Kepala Sekolah Sebagai Motivator  

 

Penjelasan peran kepala sekolah yang lebih dikenal dengan EMASLIM                    

sudah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada                         

peran kepala sekolah sebagai motivator, inovator dan sebagai inspirator.  

 

Motivasi berasal dari bahasa latin “Movere” yang berarti bergerak                        

(to move), Usman (2009:250) mengatakan motivasi adalah keinginan yang       

terpadu pada seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan                               
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tindakasn-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang 

berperilaku.  

Menurut  Miskel, Wayne K (2005:157), Motivation is :    

“generally defined as an internal state the stimulates, directs, and maintains 
behavior. Psychologists who study motivation have focused on five basic 
aspects: choices, initiation, intensity, persistence , and reaction”. 

 

Motivasi secara umum didefinisikan sebagai keadaan dari dalam                              

untuk merangsang, mengarahkan dan mempertahankan perilaku. Para                        

psikolog yang mengkaji motivasi telah berfokus pada lima aspek dasar :                    

pilihan, inisiasi, intensitas, ketekunan, dan reaksi. 

 
 

Hasibuan (2003:65) mengemukakan bahwa motivasi adalah pemberian                       

daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar                       

mereka maupun makhluk sama efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya 

untuk mencapai kepuasan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah                      

sesuatu yang dapat memberikan dorongan pada seseorang untuk                          

melakukan aktivitas guna mencapai tujuan. Ada tidaknya motivasi                        

pada diri seseorang dapat dilihat berdasarkan indikator : (1) ada hubungan                    

yang kuat antara kebutuhan motivasi, (2) perbuatan atau tingkah laku,                                 

(3) tujuan dan kepuasan dalam melakukan aktivitas. 
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Sejalan dengan peran kepala sekolah sebagai motivator, seorang kepala sekolah                           

juga berperan sebagai salah satu komponen pendidikan yang berfungsi dalam 

memajukan hasil yang di capai oleh pendidik. Seorang kepala sekolah harus 

memahami tugas-tugas yang harus dijalankannya demi untuk kemajuan di dunia 

pendidikan. 

Menurut pendapat Wahjosumidjo (2010:97) tugas kepala sekolah adalah 

sebagai berikut : 

a. Kepala sekolah melakukan pekerjaan melalui orang lain. 

b. Kepala sekolah berperan sebagai sarana komunikasi penghubung di 

lingkungan sekolah. 

c. Kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atas 

semua tindakan yang dilakukan oleh warga sekolah.  

d. Dalam waktu dan sumber yang terbatas seorang kepala sekolah harus 

mampu menghadapi berbagai persoalan yang ada di sekolah. 

e. Kepala sekolah harus berfikir secara analitik dan yang terkonsep..                            

Kepala sekolah harus dapat mengatasi semua persoalan melalui satu 

analisis, kemudian menyelesaikan persoalan dengan satu solusi yang 

fleksible. 

f. Kepala sekolah adalah seorang penghubung atau juru penengah.                               

Dalam lingkungan sekolah sebagai suatu lembaga yang di dalamnya terdiri 

dari manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda yang bisa 

menimbulkan konflik maka dari itu kepala sekolah harus jadi penengah 

dalam konflik tersebut. 

g. Kepala sekolah ialah seorang politisi. Kepala sekolah harus                              

dapat membina hubungan kerja sama dengan baik melalui pendekatan 

persuasi (ajakan) dan kesepakatan (compromise).  

h. Kepala sekolah  seorang diplomat. Dalam berbagai macam pertemuan 

kepala sekolah ialah wakil resmi sekolah yang ia pimpin. 

 

 

 

2.6.2 Kepala Sekolah Sebagai Inovator 

 

kepala sekolah sebagai inovator dapat dilihat dari cara-cara yang dilakukannya 

secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional dan objektif, pragmatis, 

keteladanan, disiplin, serta adaptabel dan fleksibel (Mulyasa ,2009:118-119)  . 
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Konstruktif dimaksudkan bahwa kepala sekolah harus berupaya untuk 

mengembangkan profesionalisme guru di sekolah, kepala sekolah juga berupaya 

memberikan dorongan dan membina setiap tenaga pendidik dan kependidikan 

supaya mampu meningkatkan secara maksimal dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan  kepada masing-masing tenaga pendidikan. 

Kreatif diartikan bahwa kepala sekolah harus bisa mengembangkan kemampuan  

guru  di sekolah, kepala sekolah harus berupaya mencari ide dan cara-cara baru 

dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Hal ini dilaksanakan supaya tenaga 

pendidik bisa mengerti apa yang di informasikan oleh kepala sekolah sebagai 

pimpinan. sehingga bisa tercapainya tujuan sesuai dengan misi dan visi sekolah 

tersebut. 

 

Delegatif diartikan bahwa didalam meningkatkan profesionalisme guru di 

sekolah, kepala sekolah harus berusaha memberdayakan,atau memberikan  tugas 

kepada guru sesuai dengan tugas, jabatan, gambaran, serta kompetensi  masing-

masing. 

 

Integratif diartikan bahwa di dalam mengembangkan profesionalisme guru di 

sekolah, kepala sekolah harus berusaha mengintegrasikan semua kegiatan 

sehingga mampu memperoleh hasil yang sinergi untuk mencapai tujuan sekolah 

secara produktif,efektif, dan efisien. 
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Rasional dan objektif diartikan bahwa dalam mengembangkan profesionalisme 

guru di sekolah, kepala sekolah harus berupaya bersikap berdasarkan 

pertimbangan rasio  dan objektif. 

 

Pragmatis diartikan  bahwa dalam mengembangkan  profesionalisme guru di 

sekolah, kepala sekolah harus berupaya menentukan kegiatan atau tercapainya 

target yang berdasarkan pada kondisi dan kompetensi nyata yang dimiliki oleh 

setiap guru, serta kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah. 

 

Keteladanan diartikan bahwa dalam mengembangkan profesionalisme guru di 

sekolah, kepala sekolah harus berupaya memberikan contoh teladan yang baik 

kepada bawahanya. 

Adaptabel dan flesibel diartikan bahwa di dalam mengembangkan 

profesionalisme tenaga pendidik di sekolah, kepala sekolah harus mampu 

beradaptasi dan fleksibel dalam menghadapi situasi baru serta berusaha 

menciptakan situasi kerja yang menyenangkan dan memudahkan para tenaga 

kependidikan untuk beradaptasi dalam melaksanakan tugasnya. 

 

Kepala sekolah sebagai seorang inovator harus mampu mencari, menemukan,                  

dan melakukan berbagai perubahan demi kemajuan sekolah                                

yang dipimpinnya. Gagasan baru tersebut misalnya dengan melakukan moving 

class (mengubah cara pembelajaran dari pola kelas tetap menjadi                              

pola kelas bidang studi, sehingga setiap bidang studi memiliki kelas sendiri,                                

yang dilengkapi dengan alat peraga dan alat-alat lainnya). Moving class                                
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ini bisa dipadukan dengan pembelajaran terpadu, sehingga dalam                                   

laboratorium bidang studi dapat dijaga oleh beberapa orang guru (fasilitator), yang 

bertugas memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam belajar. 

 

2.6.3 Kepala Sekolah Sebagai Inspirator 

 

Sebagai kepala sekolah yang salah satu perannya adalah sebagai                            

pemberi inovasi bagi para guru di sekolah untuk mengembangkan dirinya, maka 

dalam hal memberikan inspirasi kepala sekolah harus selalu melakukannya untuk 

kemajuan guru dan peserta didik yang dipimpinnya di sekolah. Seorang kepala 

sekolah harus memberikan semangat yang positif untuk peningkatan kualitas guru 

menjadi guru yang profesional. Karena dengan guru menjadi profesional secara 

otomatis kualitas peserta didik pun menjadi ikut meningkat. 

Menurut Eric G. Stephan, R. Wayne Pace (2002:65-68) : 

“Five Great creativity suggestion of aspiration are : one question, 

innocently asked, can change the whole direction of a conversation. Second, 

be aware that how you design or redesign something determines for a long 

time how you will use it. A third suggestion is to take advantage of the 

information technology available to everyone. Our fourth suggestion is to 

involve more than one person to bring a creative idea into fruition. Our fifth 

and final suggestion is to teach your people how to be more innovative by 

holding a practice session. Organize a meeting of your people or have a 

professional consultant help you facilitate one.”  

 

Lima langkah terbaik untuk meningkatkan aspirasi adalah pertama 

melaksanakan diskusi dan tanya jawab kepada guru agar dengan leluasa 

dapat menyampaikan maksud, ide dan gagasan menjadi sebuah dialog yang 

kreatif dan bersifat membangun. Kedua adalah, seorang pemimpin harus 

bisa menata dan menata ulang dalam jangka waktu yang lama sesuatu yang 

akan digunakan, Ketiga adalah memanfaatkan keuntungan dari kemajuan 
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teknologi kepada semua orang.  Keempat, melibatkan banyak anggota untuk 

menciptakan ide kreatif untuk mewujudkan terciptanya harapan yang 

diinginkan.Kelima dan yang terakhir adalah meningkatkan inovasi dengan 

memperbanyak pelatihan-pelatihan. Mengorganisasikan orang-orang yang 

mempunyai keahlian untuk membantu dalam pemecahan masalah yang 

dihadapi.  

 

Dari pengertian di atas, dapat diterjemahkan bahwa lima langkah terbaik untuk 

meningkatkan aspirasi adalah pertama melaksanakan diskusi dan tanya jawab 

kepada guru agar dengan leluasa dapat menyampaikan maksud, ide dan gagasan 

menjadi sebuah dialog yang kreatif dan bersifat membangun.  

 

Hal yang kedua adalah, sebagai seorang pemimpin harus bisa memperhatikan 

bagaimana situasi dan kondisi lingkungan sekolah dalam menetapkan aturan-

aturan agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga sekolah sehingga 

mampu berpengaruh dengan baik dalam memajukan lingkungan sekolah yang 

dipimpinnya. 

Ketiga adalah memanfaatkan keuntungan dari kemajuan teknologi kepada semua 

orang.  Dengan adanya internet akan mempercepat untuk mendapatkan informasi 

dan pengetahuan sehingga ide maupun pendapat yang disampaikan akan cepat 

sampai ke tujuan. Selain itu selalu melibatkan orang lebih dari satu untuk 

membawa suatu gagasan kreatif ke dalam penyelesaian masalah.  

 

Keempat, melibatkan banyak anggota untuk menciptakan ide kreatif untuk 

mewujudkan terciptanya harapan yang diinginkan. Sebagai seorang pemimpin 

harus dapat memilah anggotanya sesuai dengan kemampuannya, sehingga anggota 

dapat bekerjasama secara optimal dan benar-benar kompeten. 
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Kelima, meningkatkan inovasi dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan untuk 

dapat mengukur kemampuan anggota dalam pemecahan masalah yang dihadapi.  

 

Berdasarkan pendapat di atas tentang langkah kepala sekolah menurut Eric G. 

Stephan, R. Wayne Pace (2002:65-68) untuk meningkatkan  aspirasi guru dapat 

dibuat ilustrasi sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.3 Lima Langkah Menumbuhkan Aspirasi 

Sumber : Modifikasi dari Teori Eric G. Stephan, R.Wayne Pace (2002:65-68) 

 

 

2.7 Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa PKB adalah hal yang penting 

dilakukan tetapi masih dalam proses pelaksanaan secara bertahap bagi setiap 

lembaga pendidikan untuk menerapkan implementasi secara tepat tentang PKB 

dengan memperhitungan potensi maupun kendala yang dihadapi di masing-

masing sekolah. 
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Gambar 2.5 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Penelitian yang akan dilakukan ini menekankan pada tingkat pemahaman, 

kesiapan, pembuatan program-program dalam rangka pelaksanaan PKB dan 

kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah SDN 4 Metro Timur dalam 

pelaksanaan PKB. Dalam hal ini peran kepala sekolah sangatlah penting                            

untuk meningkatkan kinerja gurunya menjadi guru profesional melalui PKB 

terutama dalam peningkatan pengembangan diri guru. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapatlah dibuat kerangka pikir penelitian : Input 

– Proses - Outputnya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

B 

 

 

Penjelasan kerangka pikir penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : 

Input  : Dalam penelitian ini adalah guru sendiri. Guru merupakan input yang 

utama dalam penelitian, karena guru merupakan objek utama dalam penelitian ini.     

                  

Proses : Di dalam prosesnya dilakukan penelitian sesuai dengan fokus, yaitu 

pemahaman guru tentang PKB, Peran kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai 

PROSES INPUT OUTPUT 
 

GURU 
1. Pelaksanaan PKB 
2. Peran kepemimpinan Kepala Sekolah 

sebagai motivator 
3. Peran kepemimpinan Kepala Sekolah 

sebagai inovator 
4. Peran Kepala Sekolah sebagai aspirator 

GURU 

PROFESIONAL 

HAMBATAN 

1. Faktor Usia 
2. Mendekati masa pensiun 
3. Kurang dapat memanfaatkan 

perkembangan IT 
 

OUTCOME 

1. Pembelajaran 
yang 
menyenangkan 

2. Siswa berprestasi 
3. Kenaikan pangkat 
4. Guru berprestasi 
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Motivator, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Inovator, Peran 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Aspirator dan Kendala yang dihadapi 

dalam proses yang dilakukan dalam PKB. Bagaimana guru sudah melaksanakan 

unsur-unsur tersebut di SDN 4 Metro Timur. Tentunya hal ini sangat diperlukan 

dukungan kepala sekolah dalam perannya sebagai seorang motivator, inovator dan 

aspirator bagi guru dalam pengembangan keprofesionalismenya. 

 

Output : Proses tersebut dilakukan dengan semaksimal mungkin dan diharapkan 

menghasilkan keluaran seorang guru profesional dan dapat bermanfaat bagi 

peserta didik. 

  

Outcome : Setelah dihasilkan keluaran guru professional, maka secara otomatis 

tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan, siswa mempunyai prestasi 

yang dapat dibanggakan, guru dapat mengurus kenaikan pangkatnya dan guru 

mampu berprestasi di bidangnya.  

 

Dalam pelaksanaan pengembangan guru tersebut, ternyata terdapat kendala dan 

hambatan-hambatan yang dialami khususnya dalam proses kenaikan pangkat 

guru, karena faktor usia dan sudah mendekati masa pensiun. Hal inilah yang 

sangat diperlukan peran kepala sekolah baik sebagai motivator, inovator maupun 

inspirator bagi guru dalam kendala kenaikan pangkatnya. 

  

                                                           
 


