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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Suatu bangsa selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Karena 

selalu ingin maju dalam segala aspek kehidupan. Hal itu merupakan suatu 

proses untuk mengantarkan masyarakat ke arah perubahan kehidupan secara 

keseluruhan. Sudah jadi tuntutan zaman bahwa masa kini dan masa yang akan 

datang keberadaan mereka harus lebih baik dari masa lalu. Untuk menuju 

keinginan tersebut manusia harus meningkatkan iman dan ilmu pengetahuan 

sebagaimana difirmankan Allah sebagai berikut 

                       

                    

                     

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

„Berlapang-lapanglah dalam majelis‟, maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: „Berdirilah 

kamu‟, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” (QS. Al Mujaddalah: 11) (Depag RI, 2005: 793).  

 

Pendidikan merupakan suatu wahana yang efektif dalam pembentukan 

karakter terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan merupakan proses optimalisasi yang memerlukan tahapan-tahapan 

tertentu yang nantinya akan menghasilkan sumber daya menusia yang 

berkualitas yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, 
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pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan selalu dilakukan dengan tujuan 

meningkatkan kualitas dalam pendidikan. 

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. Selanjutnya pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan nasional 

adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan 

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.  

Sekolah sebagai suatu organisasi pendidikan formal merupakan wadah 

kerjasama sekelompok orang (kepala sekolah, guru, staf dan siswa) untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan, Pencapaian tujuan sekolah, baik kualitas 

maupun kuantitas sangat tergantung pada orang-orang yang terhimpun di 

lembaga tersebut. Ahmad Watik (1999: 87),  bahwa sumber daya manusia 

yang berkualitas menyangkut tiga dimensi, yaitu: (1) dimensi ekonomi, (2) 

dimensi budaya dan (3) dimensi spiritual (iman dan taqwa). Usaha 

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan juga perlu 

mengacu pada adanya nilai tambah. 

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ilmuan dan pengalaman 

banyak orang yang dipandang sukses dalam menjalankan tugas-tugas 
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kepemimpinan memberikan keyakinan yang semakin mendalam bahwa 

peramalan tentang kemungkinan keberhasilan seseorang sebagai pemimpin 

ternyata jauh lebih rumit dari sekedar mengidentifikasi ciri-ciri 

kepemimpinan tertentu. Juga tidak hanya menganalisis berbagai perilaku 

manajerial. Keyakinan demikian mendorong para ilmuan untuk mencari para 

meter lain (Siagian, 2003: 128). 

Kepala Sekolah sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan pendidikan, memiliki kesiapan dan kemampuan untuk 

membangkitkan semangat kerja secara kelompok atau individu. Seorang 

Kepala Sekolah juga harus mampu menciptakan suasana dan iklim yang 

kondusif, aman, nyaman, tenteram, menyenangkan, dan penuh semangat 

dalam bekerja sama, sehingga pendidikan dan pengajaran dapat berjalan tertib 

dan lancar. Untuk mencapai beberapa tujuan yang diharapkan oleh semua 

warga sekolah dan masyarakat maka, Kepala Sekolah hendaknya memiliki 

peran kepemimpinan pendidikan yang kuat dalam arti mampu untuk 

mempengaruhi, mengkoordinir dan menggerakkan semua warga untuk 

mencapai tujuan. 

Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki peran sentral 

dalam membawa keberhasilan lembaga pendidikan. Kepala Sekolah berperan 

memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi, dan memotifasi 

kerja, mengemudikan lembaga, menjalin jaringan komunikasi yang baik 

dengan komunitas sekolah, lingkungan sekitar dan yang lainnya (Hendiyat, 

1994:1). Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, terutama kepala 
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sekolah bagaimana dapat membangun kultur sekolah yang kondusif di 

komunitas sekolah.  

Kepala Sekolah SMK Al-Qodiri 1 Jember sebagai orang yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan, memiliki kesiapan dan 

kemampuan untuk membangkitkan semangat kerja secara kelompok atau 

individu. Seorang Kepala Sekolah juga harus mampu menciptakan suasana 

dan iklim yang kondusif, aman, nyaman, tenteram, menyenangkan, dan penuh 

semangat dalam bekerja sama, sehingga pendidikan dan pengajaran dapat 

berjalan tertib dan lancar. Untuk mencapai beberapa tujuan yang diharapkan 

oleh semua warga sekolah dan masyarakat maka, Kepala Sekolah hendaknya 

memiliki peran kepemimpinan pendidikan yang kuat dalam arti mampu untuk 

mempengaruhi, mengkoordinir dan menggerakkan semua warga untuk 

mencapai tujuan.  

Strategi menurut Yuwono dan Ikhsan (2004: 11) biasanya dihubungkan 

dengan pendekatan manajemen yang integratif yang mengedepankan secara 

bersama-sama seluruh elemen seperti: planning, organizing, actuating, dan 

controlling. Sementara itu, dunia pendidikan menggunakan konsep strategi 

untuk lebih mengefektifkan pengalokasian sumber daya yang ada dalam 

pencapaian tujuan pendidikan.  

Menurut Sagala (2011: 129), menentukan tujuan-tujuan strategi adalah 

memformulasikan hasil-hasil yang diharapkan dicapai menyeluruh selama 

satu periode. Para pimpinan sekolah dan guru menerjemahkan ke dalam 

istilah yang spesifik hasil-hasil penyelenggaraan program sekolah, mencapai 
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tujuan memenuhi misinya. Proses yang berperan penting menentukan tujuan-

tujuan strategi dikembangkan oleh berbagai macam konfigurasi kekuatan dari 

dalam dan luar organisasi, seperti kepala sekolah dan guru, asosiasi guru, 

stakehorders, peserta didik dan orang tua, suplier, kebutuhan sekolah, 

pemerintah, kemudian kelompok-kelompok sosial yang menaruh perhatian 

terhadap program sekolah. 

Peran Kepala Sekolah dalam mengembangkan kompetensi guru sangat 

penting, karena lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemimpin yang 

mengerti komitmen serta berwawasan luas, memahami serta berjiwa Islami, 

maka akan berjalan dengan tertib dan dinamis sesuai dengan zaman. Selain 

itu, Kepala Sekolah hendaknya juga mengerti kedudukan sekolah di 

masyarakat, mengenal lembaga-lembaga masyarakat yang menunjang 

pendidikan mengenai perubahan sosial, politik masyarakat yang semuanya itu 

harus dibarengi dengan IMTAQ dan tekhnologi informatika. itulah tuntunan 

yang harus dipenuhi demi mewujudkan moral, prilaku, dan kepribadian anak 

bangsa kita. Pemimpin sekolah juga harus mampu membantu guru dalam 

mengembangkan program pendidikan sesuai dengan perubahan yang terjadi 

di masyarakat sekaligus mencari jalan pemecahan yang dihadapi. 

Di dalam prosesnya, keberadaan peserta didik banyak dipengaruhi oleh 

keberadaan guru. Dimana guru sebagai salah satu sumber ilmu juga dituntut 

kemampuannya untuk dapat mentrasfer ilmunya kepda para peserta didik 

dengan menggunakan berbagai ilmu ataupun metode serta alat yang dapat 

membantu tercapainya suatu kegiatan pembelajaran, yang dalam hal ini salah 
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satunya adalah adanya penggunaan strategi yang beraneka macam, cocok 

serta tepat untuk diterapkan kepada peserta didik. 

Guru kompeten akan melaksanakan tugas pembelajaran dengan penuh 

semangat dan menyenangkan, serta penuh makna, siswa selalu mendapatkan 

hal baru setiap kali masuk kelas untuk belajar. Siswa tidak akan pernah bosan 

untuk belajar di kelas karena gurunya kompeten. Pada akhirnya, guru 

kompeten akan melahirkan siswa-siswa yang rajin belajar karena mereka 

mencintai proses pembelajaran dan memahami arti penting belajar bagi masa 

depan (Musfah, 2011: 20).  

Jika kompetensi guru rendah, maka siswanya kelak akan menjadi 

generasi yang bermutu rendah. Jangankan mampu bersaing, mencari 

pekerjaan pun sulit, sehingga bukan tidak mungkin kelak mereka akan 

menjadi beban sosial bagi masyarakat dan negeri ini. Sehingga kompetensi 

seorang guru itu sangat penting bagi guru itu sendiri dan bagi siswa-siswanya. 

Seorang guru harus memiliki kompetensi karena seorang guru memiliki 

kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan hanya cerdas secara fisik 

tetapi secara emosional juga. Sehingga tugas guru adalah mendidik bukan 

hanya mengajar, karena mendidik memiliki makna yang lebih luas dan lebih 

kompleks dari pada mengajar. 

Kompetensi guru adalah kemampuan atau kualitas guru dalam 

mengajar, sehingga terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan 

profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Kemampuan atau 

kualitas tersebut mempunyai konsekwensi bahwa, seorang yang menjadi guru 
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dituntut benar-benar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang 

sesuai dengan profesinya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya (Majid, 2005:6).  

Pada hakekatnya orientasi kompetensi guru ini tidak hanya diarahkan 

pada kemampuan intelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran 

bersama anak didiknya saja, akan tetapi punya jangkauan yang lebih luas lagi, 

yaitu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang nantinya 

diharapkan mampu mencetak kader-kader pembangunan di masa kini, esok 

dan mendatang, begitu juga lembaga pendidikan yang diharapkan dapat 

memberikan bekal kemampuan kepada anak didik sebelum ia terjun secara 

langsung di lingkungan masyarakat. 

Kesadaran akan kompetensi juga menuntut tanggung jawab yang berat 

bagi para guru itu sendiri. Guru harus berani menghadapi tantangan dalam 

tugas maupun lingkungannya, yang akan mempengaruhi perkembangan 

pribadinya. Selain itu juga harus berani merubah dan menyempurnakan diri 

sesuai dengan tuntutan zaman melakukan kewenangan profesionalnya, guru 

dituntut memiliki seperangkat kompetensi yang beraneka ragam. Namun 

sebelum sampai pada pembahasan kompetensi ada beberapa syarat profesi 

yang harus dipahami terlebih dahulu. Kompetensi merupakan perilaku yang 

rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi 

yang diharapkan. 

Mengembangkan kompetensi guru dapat dilakukan dengan berbagai 

macam cara. Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa Kepala 
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Sekolah SMK Al-Qodiri 1 Jember telah memberikan motivasi dan 

mengikutsertakan para guru pada kegiatan pembinaan, yaitu dengan belajar 

sendiri di rumah, belajar di perpustakaan, membentuk persatuan pendidik 

seebidang studi, mengikuti pertemuan ilmiah, belajar secara formal, 

mengikuti pertemuan organisasi profesi pendidikan, ikut mengambil dalam 

kompetensi ilmiah (Observasi, 01 Agustus 2016). 

Untuk sekolah memang sangat diperlukan perpustakaan khusus untuk 

pendidikan, sebab materi yang dipelajari guru-guru untuk meningkatkan 

profesinya, berbeda yang dipelajari oleh siswa. Dengan cara membentuk 

persatuan pendidik bidang studi dan melakukan tukar pikiran atau berdiskusi 

dalam kelompok masing-masing. Cara belajar seperti ini dilakukan lembaga 

pendidikan sangat intensif sebab masing-masing peserta akan 

menyumbangkan pengalaman dan pikirannya yang memberikan banyak 

masukan kepada para pendidikan. 

Mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah di manapun pertemuan itu 

diadakan selama masih dijangkau oleh guru. Pertemuan-pertemuan seperti ini 

biasanya diisi oleh para ahli yang sudah mempunyai nama. Dengan mengikuti 

hasil karya mereka dan berpatisipasi aktif akan memberikan pengalaman 

tambahan kepada para pendidik disamping kemungkinan ada materi-materi 

baru yang perlu diserap. 

Mengikuti pertemuan organisasi pendidikan, dalam utusan-utusan 

dalam beberapa daerah akan berkumpul. Pada umumnya mereka 

membawakan makalahnya masing-masing yang berisi pengalaman, hasil 
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penelitian, atau pemikiran kritis yang bertalian dengan tugas pendidik di 

daerahnya masing-masing. Perpaduan informasi ini sangat membantu 

pengembangan besar bagi pendidik bersangkutan untuk mengembangkan 

profesinya. 

Dengan demikian kepala sekolah dalam memberdayakan kompetensi 

guru tak hanya memberikan motivasi untuk memberdayakan potensi diri, 

melainkan pula mengikutsertakan pada kegiatan ilmiah di luar sekolah, 

seperti pendidikan formal, seminar, penataran serta pengembangan 

kesejahtraan guru. Melalui upaya menyeluruh maka kompetensi guru secara 

bertahap akan mengalami pengembangan kualitasnya. 

Selain itu, SMK Al-Qodiri 1 Jember merupakan sekolah dimana 

keberadaannya sangatlah berpengaruh dalam mengembangkan pengetahuan 

agama dan umum pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan adanya depenelitian 

tersebut. Oleh karena itu, maka dapat diajukan penelitian tentang: “Strategi 

Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kompetensi Guru di SMK Al-

Qodiri 1 Jember.” 

 

B. Fokus Penelitian   

1. Fokus Masalah  

Bagaimana Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan kompetensi 

guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember? 
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2. Sub Fokus Masalah  

a. Bagaimana Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan kompetensi 

paedagogik guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember? 

b. Bagaimana Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan kompetensi 

profesional guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember? 

c. Bagaimana Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan kompetensi 

kepribadian guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember? 

d. Bagaimana Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan kompetensi 

sosial guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember?   

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mendeskripsikan Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan 

kompetensi guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember.  

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mendeskripsikan Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan 

kompetensi paedagogik guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember.  

b. Untuk mendeskripsikan Kepala Sekolah dalam Pengembangan 

kompetensi profesional guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember.  

c. Untuk mendeskripsikan Kepala Sekolah dalam Pengembangan 

kompetensi kepribadian guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember.  

d. Untuk mendeskripsikan Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan 

kompetensi sosial guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember.  
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis dalam bidang pendidikan Islam, khususnya terkait dengan 

manajemen personalia. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini menghasilkan sumbangsih pengetahuan 

dan dalil dalam bidang pendidikan Islam, khususnya terkait dengan 

strategi Kepala Sekolah dalam pengembangan kompetensi guru. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

a. Bagi lembaga SMK Al-Qodiri 1 Jember. Diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pengembangan strategi Kepala Sekolah dalam 

pengembangan kompetensi guru yang diterapkan di lembaga tersebut. 

b. Peneliti. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan menjadi tolok ukur 

seberapa dalam pengetahuan dan wawasan terkait dengan manajemen 

personalia dalam program pendidikan Islam, serta sebagai sarana 

dalam pengembangan keilmuan dalam keterampilan penelitian dan 

penyusunan karya ilmiah. 

c. Pembaca dan peneliti lain. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

pengembangan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan 

menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda.  
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E. Definisi Istilah  

1. Strategi 

Menurut Wojowasito (2003: 393), strategi berarti ilmu siasat perang, 

arti lain yaitu akal atau tipu muslihat untuk mencapai sesuatu. Pada 

pengertian Andre Martin (2002: 556) adalah upaya akal untuk mencapai 

sesuatu maksud dan tujuan yang direncanakan. Ada juga yang 

mengartikan strategi sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan (Djamarah, 

2002: 5). Dengan pengertian tersebut, dapat kiranya diambil kesimpulan 

bahwa strategi adalah cara atau upaya yang dilaksanakan oleh seseorang 

atau organisasi dalam mencapai sasaran atau target. Dengan demikian, 

yang dimaksud strategi dalam tesis ini adalah cara dan seni yang dipakai 

kepala sekolah dalam merumuskan rencana yang cermat dan menetapkan 

kebijakan sekolah khususnya dalam membangun budaya religius. 

2. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi 

tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses 

belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang 

memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran (Wahjosumidjo, 

2008: 83). Dalam hal ini posisi kepala sekolah akan menentukan arah 

suatu lembaga sekolah.  
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3. Kompetensi Guru 

Kompetensi guru adalah kemampuan atau kecakapan, sedangkan 

istilah kompetensi sendiri sebenarnya memiliki banyak makna, antara lain: 

kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggungjawab 

yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu 

melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu. Dalam kaitannya dengan 

pendidikan kompetensi menunjuk kepada perbuatan (performence) yang 

bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu didalam pelaksanaan 

tugas-tugas (Muhaimin, 2003:6). 

Kompetensi guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

seperangkat kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh guru, yang 

meliputi: kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 

kepribadian, dan kompetensi sosial. 

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian: Strategi Kepala 

Sekolah dalam dalam Pengembangan kompetensi guru di SMK Al-Qodiri 

1 Jember adalah ikhtiar dan tindakan nyata yang dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mendesain dan 

menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka pengembangan kompetensi 

guru, yang meliputi: kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Adapun sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut: 
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Pada Bab satu akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan. Fungsi dari Bab satu ini adalah untuk memperoleh 

gambaran umum dari penelitian ini. 

Pada Bab dua akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu dan 

kajian teori yang meliputi: Teori tentang Strategi Kepala Sekolah dan Teori 

tentang Kompetensi Guru. Fungsi dari Bab dua ini adalah untuk mengetahui 

hasil-hasil dari penelitian yang pernah ada dalam bidang yang sama, serta 

membicarakan teori yang terkait dengan topik penelitian ini. 

Pada Bab tiga akan dijelaskan mengenai metode penelitian, meliputi: 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisa data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 

Fungsi Bab tiga ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian ini, 

berupa langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam 

perumusan masalah. 

Pada Bab empat akan dijelaskan mengenai gambaran obyek penelitian, 

penyajian data dan analisis, serta temuan penelitian. Fungsi Bab empat ini 

adalah pemaparan data yang diperoleh dilapangan dan juga untuk menarik 

kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan. 

Pada Bab lima akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran. 

Fungsi dari bab lima ini adalah sebagai rangkuman dari semua pembahasan 

yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, sekaligus penyampaian saran-

saran bagi pihak yang terkait.  


