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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian yang hampir sama tentang penerapan strategi kepala 

sekolah dalam pengembangan kompetensi guru, diantaranya: 

1. Penelitian yang ditulis oleh M. Zainuddin (2010), dengan judul: 

“Kepemimpinan Kepala sekolah dalam Melakukan Inovasi Manajemen 

Pendidikan di MAN Kandangan Kabupaten Kediri.” Hasil penelitian 

tersebut yaitu: Kepala sekolah MAN Kandangan sebagai seorang 

pemimpin yang terbuka dan dinamis mau menerima masukan dari 

bawahannya dalam pengambilan keputusan. Ia juga mempunyai tanggung 

jawab yang sangat penting, memiliki kemampuan-kemampuan dan 

keterampilan, di antaranya adalah: (1) mempunyai kemampuan dalam 

mengorganisasi, baik kepada staf maupun pada karyawan lainnya, (2) 

mempunyai kemampuan untuk membangkitkan dan memupuk 

kepercayaan pada diri sendiri maupun pada guru yang lain, (3) mempunyai 

kemampuan untuk mendorong serta membimbing  para guru dan staf 

lainnya, serta (4) mempunyai kemampuan dalam membentuk kerjasama 

antar sesama tenaga pendidik dan dengan instansi-instansi terkait. 

2. Penelitian yang ditulis oleh Moh. Dakir (2013) dengan judul: 

“Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pengembangan Lembaga 

Pendidikan Islam di Sekolah Diniyah Al-Qodiri 1 Jember Tahun 

Pelajaran 2012/2013.” Hasil penelitian tersebut yaitu: Kualitas 
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kepemimpinan kepala sekolah di Sekolah Diniyah Al-Qodiri Jember 

mempunyai tanggung jawab yang kuat seperti mengakui kekurangan dan 

kesalahan dalam segala aktifitasnya sebagai kepala sekolah, 

mengikutsertakan pelatihan yang berada di luar sekolah serta mempunyai 

keberanian dalam mengambil keputusan. 

3. Penelitian yang ditulis oleh Mufarrihah (2010) dengan judul: “Strategi 

Pengembangan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Aspek Kompetensi Pedagogik di SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo.” 

Kesimpulan penelitian ini yaitu: Strategi kepala sekolah dalam 

pengembangan profesionalisme di SMA Nurul Jadid, dilakukan melalui 

berbagai upaya, antara lain: (a) Melakukan kunjungan kelas setiap 1 bulan 

sekali; (b) Melakukan pembinaan persuasif kepada guru; (c) 

Mengikutsertakan guru dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti inservice 

training, seminar, lokakarya, sertifikasi guru dan sebagainya; (d) 

Meningkatkan kesejahteraan guru, agar mereka tidak mencari sumber 

penghasilan lain di luar SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo; (e) 

Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan; (f) Mengawasi, memantau 

dan mengevaluasi kinerja para pengajar dengan memberikan bimbingan; 

(g) Memberikan reward kepada guru berprestasi; (h) Mengadakan 

supervisi pendidikan.  

4. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Eka Mahmud (2001) dengan judul 

“Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Melaksanakan Inovasi 

Pendidikan: Studi Kasus Sekolah Ibtida’iyah Jenderal Sudirman Malang”. 
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Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada perilaku kepala sekolah dalam 

proses membangun inovasi pendidikan di MIJS. 

5. Penelitian yang ditulis oleh Suhaimi (2004) berjudul “Kepemimpinan 

Kepala sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Studi Kasus di 

SMA Muhammadiyah Mataram”. Penelitian ini mengkaji tentang Peran 

Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

menengah atas. 

6. Penelitian yang ditulis oleh Asrin (2006) dengan judul “Kepemimpinan 

Kepala sekolah Pada Budaya Mutu di Sekolah: Studi Multikasus di SMAN 

Agung dan SMAI Kartini di Kota Bunga”. Penelitian ini fokus pada mutu 

layanan, guru dan staf serta sarana dan prasarana sekolah dan strategi 

kepala sekolah dalam mengembangkan budaya mutu sekolah. 

Perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas, antara lain: (1) 

Penelitian pertama lebih memfokuskan pada gaya kepemimpinan yang 

dimiliki oleh Kepala Sekolah, penerapan fungsi manajerial yang digunakan 

Kepala Sekolah. Namun masih bersifat umum, tidak fokus pada 

pengembangan kompetensi gurunya; (2) Penelitian kedua lebih memfokuskan 

pada kualitas kepemimpinan yang di dalamnya hanya mengungkapkan sifat-

sifat yang dimiliki kepala sekolah, baik dalam hal pengambilan keputusan 

maupun penerapan kepemimpinan itu sendiri; (3) Penelitian ketiga memang 

telah mengupas terkait strategi kepala sekolah dalam pengembangan guru, 

namun di dalamnya hanya terfokus pada kompetensi paedagogik saja; (4) 

Penelitian keempat ini hampir sama dengan penelitian kedua, yaitu hanya 
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memfokuskan pada karakter atau sifat-sifat yang dimiliki oleh kepala sekolah; 

(5) Penelitian kelima hanya mengkaji tentang Peran Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan secara umum, yang meliputi: personalia, 

sarana prasarana, manajemen, dan keuangan, pada tingkat SMA saja; (6) 

Penelitian terakhir lebih fokus pada mutu layanan, guru dan staf serta sarana 

dan prasarana sekolah dan strategi kepala sekolah dalam mempertahankan dan 

mengembangkan budaya mutu sekolah. 

Dengan demikian ini, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya sebagaimana di atas. Penelitian ini lebih memfokuskan pada 

strategi kepala sekolah dalam mengembangkan 4 (empat) kompetensi, yaitu: 

kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan 

kompetensi sosial. 

  

B. Kerangka Teori  

1. Teori tentang Strategi Kepala Sekolah  

a. Pengertian Strategi  

Pada dasarnya, kata “strategy” berasal dari kata kerja bahasa 

Yunani, yakni “stratego” yang berarti merencanakan pemusnahan musuh 

lewat penggunaan sumbersumber yang efektif (Arsyad, 2002: 26). 

Sedangkan menurut Crown Dirgantoro mengemukakan bahwa kata 

strategi berasal bahasa yunani yang berarti kepemimpinan dalam 

ketentaraan (Dirgantoro, 2001: 5). Pengertian tersebut berlaku selama 

perang berlangsung yang kemudian berkembang menjadi manajemen 

ketentaraan dalam rangka mengelola para tentara bagaima na melakukan 
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mobilisasi pasukan dalam jumlah yang besar, bagaimana mengkordinasi 

komando yang jelas dan sebagainya. 

Seseorang yang berperan dalam mengatur strategi, untuk 

memenagkan peperangan sebelum melakukan suatu tindakan, ia akan 

menimbang bagaimana kekuatan pasukan yang dimilikinya baik dilihat 

dari kuantitas maupun kualitas, misalnya kemampuan setiap personal, 

jumlah, dan kekuatan persenjataan, motivasi pasukan dan lain sebagainya. 

Setelah itu juga akan mengumpulkan informasi tentang kekuatan lawan. 

Setelah semuanya diketahui, baru kemudian ia akan menyusun tindakan 

apa yang harus dilakukan, taktik dan teknik peperangan, maupun waktu 

yang pas untuk melakukan suatu serangan. Dengan demikian dalam 

menyusun strategi perlu mempertimbangkan berbagai faktor, baik ke 

dalam maupun ke luar (Sanjaya, 2006: 125).  

Dalam permainan sepak bola misalnya seorang pelatih, ia akan 

menentukan strategi yang dianggapnya tepat untuk memenangkan suatu 

pertandingan setelah ia memahami segala potensi yang dimiliki tim-nya. 

Apakah ia akan melakukan strategi menyerang dengan pola 2-3-5 

misalnya, atau strategi bertahan dengan pola 5-3-2, semuanya sangat 

tergantung kepada kondisi tim yang dimilikinya serta kekuatan tim lawan.  

Pada tahap berikutnya definisi strategi tersebut diadopsi ke dalam 

bisnis menjadi sebagai berikut: 

“Strategi adalah hal menetapkan arah kepada manajemen dalam 

arti orang tentang sumber daya di dalam bisnis dan tentang 

bagaimana mengidentifikasikan kondisi yang memberikan 

keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan persaingan di 
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dalam pasar. Dengan kata lain, definisi strategi mengandung dua 

komponen yaitu; future intentions atau tujuan jangka panjang dan 

competitive advantage atau keunggulan bersaing” (Dirgantoro, 

2001: 5).  

 

Future intent atau tujuan jangka panjang dipahami sebagai 

pengembangan wawasan jangka panjang dan menetapkan komitmen untuk 

mencapainya. Sedangkan sumber keunggulan adalah pengembangan 

pemahaman yang dalam pemilihan pasar dan pelanggan oleh perusahaan 

yang juga menunjukkan kepada cara terbaik untuk kompetisi dengan 

pesaing pasar. Secara sederhana menurut Michael Porter bahwa keduanya 

merupakan sebuah kombinasi akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan 

dan bagaimana untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Menurutnya future 

intent dan advantage harus berjalan secara bersama-sama. Dalam arti 

future intent hanya dapat ditetapkan, jika advantage atau keunggulan dapat 

dicapai. Advantage begitu ditentukan harus berada pada kerangka future 

intent. Dua-duanya harus feasible dan dipercaya serta dapat dicapai 

(Dirgantoro, 2001: 6).  

Menurut Boyd, mendefinisikan strategi sebagai berikut: 

“Strategi adalah pola fundamental dari tujuan sekarang dan 

direncanakan, pengerahan sumber daya dan interaksi dari 

organisasi dengan pasar, pesaing dan faktor -faktor lingkungan 

lain”. (Boyd et.al. 2000: 29). 

 

Sedangkan menurut Lawrence dan William mengatakan bahwa 

strategi adalah: 

“Rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang 

mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan 

lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan 
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utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksana an yang tepat 

oleh perusahaan” (Lawrence, 1998: 12).  

 

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa strategi itu 

merupakan sarana yang digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau 

keberhasilan dalam mencapai tujuan akhir atau sasaran. Namun strategi 

bukan sekedar suatu rencana. Strategi merupakan rencana yang disatukan 

dan mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu. Di samping itu 

strategi menyeluruh meliputi seluruh aspek penting di dalam perusahaan, 

terpadu di mana semua bagian yang ada terencana serasi satu sama lain 

dan berkesesuaian. 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan method, 

or series of activities designed a particular educational goal, yang artinya 

strategi sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Sanjaya, 2006: 126). 

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 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. 
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b. Pengertian Kepala Sekolah 

Ada dua buah kata kunci yang dapat dipakai sebagai landasan 

untuk memahami lebih jauh tugas dan fungsi kepala sekolah. Kedua kata 

tersebut adalah `kepala dan `sekolah/sekolah`. Kata `kepala’ dapat 

diartikan `ketua` atau `pemimpin` dalam suatu organisasi atau sebuah 

lembaga. Sedang `sekolah/sekolah` adalah sebuah lembaga di mana 

menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran (Poerwadarminta, 

2007:796).  

Dengan demikian secara sederhana kepala sekolah dapat 

didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas 

untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses 

pembelajaran, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang 

memberi pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran. Kata memimpin 

dari rumusan tersebut mengandung makna luas, yaitu kemampuan untuk 

menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat 

didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam praktik organisasi kata memimpin, mengandung 

konotasi menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, 

membina, memberikan teladan, memberikan dorongan, memberikan 

bantuan dan sebagainya. Betapa banyak variabel arti yang terkandung 

dalam kata memimpin memberikan indikasi betapa luas tugas dan peranan 

kepala sekolah sebagai seorang pemimpin suatu organisasi yang bersifat 

kompleks dan unik. 
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Sekolah adalah lembaga yang bersifat komplek dan unik. Bersifat 

komplek karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai 

dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. 

Sedang sifat unik, menunjukkan bahwa sekolah sebagai organisasi 

memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi 

lain. Ciri-ciri yang menempatkan sekolah memiliki karakter tersendiri, di 

mana terjadi proses pembelajaran, tempat terselenggarakannya 

pembudayaan kehidupan manusia. 

Karena sifatnya yang komplek dan unik tersebutlah, sekolah 

sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. 

Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. Kepala sekolah 

yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai 

organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan 

kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk 

memimpin sekolah. 

Studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala 

sekolah adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu 

sekolah. Bahkan lebih jauh studi tersebut menyimpulkan bahwa 

“keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah”. Beberapa di 

antara kepala sekolah dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan 

tinggi bagi para staf dan para siswa, kepala sekolah adalah mereka yang 

banyak mengetahui tugas-tugas mereka dan mereka yang menentukan 

irama bagi sekolah mereka (Wahjosumidjo, 2008: 82). 
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c. Strategi Kepala Sekolah  

Adapun strategi kepala sekolah dalam suatu lembaga pendidikan, 

antara lain: 

1) Kepala Sekolah Sebagai Educator (Pendidik) 

Kepala sekolah sebagai edukator harus memiliki strategi yang 

tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di 

sekolahnya, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan 

nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh 

tenaga pendidik serta melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik. Kepala sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan 

dan meningkatkan sedikitnya 4 macam nilai, yaitu pembinaan mental, 

moral, fisik dan artistik (Sondang, 1992: 22). 

Pembinaan mental adalah membina para tenaga pendidik 

tentang sikap batin dan watak. Pembinaan moral adalah pembinaan 

tentang perbuatan baik dan buruk, sikap dan kewajiban sesuai dengan 

tugas masing-masing. Pembinaan fisik adalah pembinaan jasmani, 

kesehatan dan penampilan, sedangkan pembinaan artistik adalah 

pembinaan tentang kepekaan terhadap seni dan keindahan. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja sebagai edukator, kepala 

sekolah harus merencanakan dan melaksanakan program sekolah 

dengan baik, antara lain: 

a) Mengikutkan tenaga pendidik dalam penataran guna menambah 

wawasan, juga memberi kesempatan kepada tenaga pendidik untuk 
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meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

b) Menggerakkan tim evaluasi hasil belajar untuk memotivasi peserta 

didik agar lebih giat belajar dan meningkatkan prestasinya. 

c) Menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah dengan 

menekankan disiplin yang tinggi. 

2) Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

Vincent (2003: 201) berpendapat bahwa tugas manajer adalah 

merencanakan, mengorganisasikan, mengatur, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Manajer adalah orang yang melakukan sesuatu secara benar (people 

who do things right) Dengan demikian, kepala sekolah harus mampu 

merencanakan dan mengatur serta mengendalikan semua program 

yang telah disepakati bersama. 

Dalam mengelola tenaga pendidikan, salah satu tugas penting 

yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan 

pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini 

kepala sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan 

kesempatan yang luas kepada guru untuk melaksanakan kegiatan 

pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan 

pelatihan, baik yag dilaksanakan sekolah, seperti: diklat, seminat, 

lokakarya, in house training, diskusi profesional dan sebagainya, atau 

melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan diluar sekolah, seperti: 
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kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan 

pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. 

3) Kepala Sekolah Sebagai Administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator sangat diperlukan karena 

kegiatan di sekolah tidak terlepas dari pengelolaan administrasi yang 

bersifat pencatatan dan pendokumentasian seluruh program sekolah. 

Kepala sekolah dituntut memahami dan mengelola kurikulum, 

administrasi peserta didik, administrasi sarana dan prasarana, dan 

administrasi kearsipan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara 

efektif agar administrasi sekolah dapat terlaksana dengan baik. 

Kemampuan kepala sekolah sebagai administrator harus 

diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi 

pembelajaran, bimbingan dan konseling, kegiatan praktikum, kegiatan 

di perpustakaan, data administrasi peserta didik, guru, pegawai TU, 

penjaga sekolah, teknisi dan pustakawan, kegiatan ekstrakurikuler, 

data administrasi hubungan sekolah dengan orang tua, data 

administrasi gedung dan ruang dan surat menyurat. 

Kepala sekolah sebagai administrator dalam hal ini juga 

berkenaan dengan keuangan, bahwa untuk tercapainya pengembangan 

kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah 

dapat mengalokasikan anggaran pengembangan kompetensi guru 

tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para 

gurunya. 
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Masalah keuangan adalah masalah yang peka. Oleh karena itu 

dalam mengelola bidang ini kepala sekolah harus hati-hati, jujur dan 

terbuka agar tidak timbul kecurigaan baik dari staf maupun dari 

masyarakat atau orang tua siswa. 

Banyak keperluan sekolah yang harus dibiayai, dan semakin 

banyak pula biaya yang diperlukan. Dalam hal ini kepala sekolah harus 

memiliki daya kreasi yang tinggi untuk mampu menggali dana dari 

berbagai sumber, diantaranya dapat diperoleh misalnya dari siswa atau 

orang tua, masyarakat, pemerintah, yayasan, para dermawan dan 

sebagainya. Disamping itu kepala sekolah juga harus mampu 

mengalokasikan dana atau anggaran yang memadai bagi upaya 

pengembangan sekolah (Soerwaji, 1993: 26). 

4) Kepala sekolah Sebagai Supervisor 

Sebagai supervisor, kepala sekolah berfungsi untuk 

membimbing, membantu dan mengarahkan tenaga pendidik untuk 

menghargai dan melaksanakan prosedur-prosedur pendidikan guna 

menunjang kemajuan pendidikan. Kepala sekolah juga harus mampu 

melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk 

meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Hal ini dilakukan sebagai 

tindakan preventif untuk mencegah agar para tenaga pendidik tidak 

melakukan penyimpangan dan lebih hati-hati dalam melaksanakan 

tugasnya. 
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Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 

pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan 

kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan meliputi kegiatan kunjungan 

kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama 

dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini, 

dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru 

yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan 

tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan 

yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

Jones sebagaimana disampaikan oleh Danim (2002:59) 

mengemukakan bahwa menghadapi kurikulum yang berisi 

perubahanperubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode dan 

evaluasi pengajarannya, sudah sewajarnya kalau para guru 

mengharapkan saran dan bimbingan dari kepala sekolah mereka. Dari 

ungkapan ini, mengandung makna bahwa kepala sekolah harus betul-

betul menguasai tentang kurikulum sekolah. Mustahil seorang kepala 

sekolah dapat memberikan saran dan bimbingan kepada guru, 

sementara dia sendiri tidak menguasainya dengan baik. 
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5) Kepala Sekolah Sebagai Leader (Pemimpin) 

Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya 

kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan 

kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka 

meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat 

menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan 

fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. 

Menurut John Gage Allee (1969) dalam Danim (2002:61) 

“leader is a guide; a conductor; a commander.” (pemimpin adalah 

penunjuk pemandu, penuntun dan komandan). Kepribadian kepala 

sekolah sebagai leader harus menunjukkan sifat-sifat berikut: 

a) Kesadaran akan tujuan dan arah 

b) Antusiasme 

c) Keramahan dan kecintaan 

d) Integritas (keutuhan, kejujuran dan ketulusan hati) 

e) Penguasaan teknis 

f) Ketegasan dalam mengambil keputusan 

g) Kecerdasan 

h) Keterampilan mengajar 

i) Kepercayaan. 
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2. Teori tentang Kompetensi Guru 

a. Pengertian Kompetensi Guru 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata kompetensi berarti 

kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal 

(Poerwadarminta, 2007:453). Pengertian dasar kompetensi 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 menurut W. Robert Houston seperti yang dikutip oleh 

Abdul Kadir Munsyi adalah "competence" or dinarily is defined as 

"adequaly for a task" or as "possesion of require knowledge, skill and 

abilities" bahwa kompetensi adalah sebagai tugas yang memadai atau 

pemilikan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dituntut oleh 

jabatan seseorang (Djamarah, 2002:32).  

Sejalan dengan itu, Finch dan Crunkilton mengartikan kompetensi 

sebagai penguasaan terhadap suatu tugas ketrampilan, sikap dan apresiasi 

yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan (Mulyasa, 2012:38).  
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Kesadaran akan kompetensi juga menuntut tanggungjawab yang 

berat bagi para guru itu sendiri. Dia harus berani menghadapi tantangan 

dalam tugas maupun lingkungannya, yang akan mempengaruhi 

perkembangan pribadinya. Berarti dia juga harus berani merubah dan 

menyempurnakan diri sesuai dengan tuntutan zaman. 

b. Karakteristik Kompetensi Guru 

Seorang guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan 

dan keahlian dalam bidang keguruan atau dengan kata lain ia telah 

terdidik dan terlatih dengan baik. Terdidik dan terlatih bukan hanya 

memperoleh pendidikan formal saja akan tetapi juga harus menguasai 

berbagai strategi atau teknik didalam kegiatan pembelajaran serta 

menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam 

kompetensi guru (Uzer, 1995:15).  

Untuk melihat apakah seorang guru dikatakan profesional atau 

tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dilihat dari tingkat 

pendidikan minimal dari latar pendidikan untuk jenjang sekolah tempat 

dia menjadi guru. Kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, 

mengelola kelas, mengelola proses pembelajaran, pengelolaan siswa, dan 

melakukan tugas-tugas bimbingan dan lain-lain (Danim, 2002:30).  

Menurut Gordon sebagaimana yang dikutip oleh E. Mulyasa, 

bahwa ada enam aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep 

kompetensi, yaitu sebagai berikut: 
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1) Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, 

misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi 

kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap 

peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. 

2) Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif dfan afektif 

yang dimiliki oleh individu, misalnya seorang guru yang akan 

melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik 

tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar melaksanakan 

pembelajaran berjalan secara efektif dan efesien. 

3) Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melakuakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya, 

misalnya kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga 

sederhana untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta 

didik. 

4) Nilai (value), adalah suatu atandar perilaku yang telah diyakini dan 

secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, misalnya 

standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, 

demokratis, dan lain-lain)  

5) Sikap (attitude) yaitu perasaan (senang, tak senang, suka-tidak suka) 

atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, reaksi 

terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji, dan lain-

lain. 
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6) Minat (interest), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan 

sesuatu perbuatan, misalnya minat untuk melakukan sesuatu atau 

untuk mempelajari sesuatu (Mulyasa, 2012:38). 

c. Macam-macam Kompetensi Guru  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru, adapun macam-macam kompetensi yang harus 

dimiliki oleh tenaga guru antara lain: kompetensi pedagogik, kepribadian, 

profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. 

1) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci 

setiap kompetensi dijabarkan menjadi indikator sebagai berikut; 

a) Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator 

esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-

prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi 

bekal ajar awal peserta didik. 

b) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan 

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran memiliki indikator 
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esensial: memahami landasan kependidikan; menerapkan teori 

belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin 

dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipilih. 

c) Melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: menata 

latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif. 

d) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki 

indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi 

(assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan 

dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan 

hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery 

learning); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk 

perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

e) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta 

didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan 

memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai 

potensi nonakademik. 

2) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal 

yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, 
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dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: 

bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan 

norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi 

dalam bertindak sesuai dengan norma. 

b) Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: 

menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan 

memiliki etos kerja sebagai guru. 

c) Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan 

tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, 

dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir 

dan bertindak. 

d) Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: 

memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik 

dan memiliki perilaku yang disegani. 

e) Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator 

esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, 

jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang 

diteladani peserta didik. 
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3) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

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

masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan 

indikator esensial sebagai berikut: 

a) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif 

dengan peserta didik. 

b) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama 

pendidik dan tenaga kependidikan. 

c) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang 

tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. 

4) Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan 

materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan 

yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap stuktur dan 

metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi tersebut memiliki 

indikator esensial sebagai berikut: 

a) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi 

memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada 

dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode 
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keilmuan yang koheren dengan materi ajar; memahami hubungan 

konsep antar mata pelajaran; dan menerapkan konsep keilmuan.  

b) Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator 

esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis 

untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi. 

Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan 

integratif dalam kinerja guru. Oleh karena itu, secara utuh sosok 

kompetensi guru meliputi: (a) pengenalan peserta didik secara 

mendalam; (b) penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu 

(disciplinary content) maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah (c) 

penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil 

belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan dan pengayaan; dan (d) 

pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan. 

Guru yang memiliki kompetensi akan dapat melaksanakan tugasnya 

secara profesional (Naim, 2009:60). 

 

 

 


