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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA  

 

A. Gambaran Obyek Penelitian  

1. Sejarah Lembaga  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Qodiri didirikan pada 

tanggal 29 Juli 2011, berada di dalam komplek SMK Al-Qodiri, jalan 

Manggar 139°, RT. 02 RW. 14 Gebang Patrang Jember Jawa Timur. SMK 

Al-Qodiri adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang berada di 

bawah naungan Yayasan Al-Qodiri, yang keberadaannya tidak dapat 

dilepaskan dari peran serta KH. Achmad Muzakki Syah, Pengasuh 

sekaligus Pendiri SMK Al-Qodiri, yang memang bercita-cita untuk ikut 

serta mencerdaskan anak bangsa agar dapat menguasai ilmu pengetahuan 

umum dan ilmu agama, sekaligus dalam rangka ikut serta membangun 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

Di tahun pertamanya berdiri, SMK Al-Qodiri sudah mampu 

mendapatkan murid yang berjumlah 115, diantaranya terdiri dari siswa 

pondok dan siswa non pondok. Pencapain besar ini tidak lepas dari peran 

serta Kepala Sekolah, yakni Drs. H. Akhmad Rifa’i, M.Pd.I yang selalu 

menyelipkan nama SMK Al-Qodiri dalam setiap kegiatan pengajian 

Manaqib Syeikh Abdul Qodir Al-Jailani, sehingga dapat diketahui oleh 

sekian banyak jama’ah Manaqib yang tersebar luas hingga kepenjuru desa 

sampai kota diseluruh Indonesia dan akhirnya berdampak positif secara 

kuantitatif terhadap penerimaan siswa baru SMK Al-Qodiri. 
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Terbitnya Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten 

Jember dengan Nomor: 421.5/583.6/310/2011, menegaskan bahwasanya 

SMK Al-Qodiri merupakan lembaga pendidikan formal yang bernafaskan 

Islam, dimana keberadaannya sangat diharapkan oleh masyarakat sekitar 

maupun dalam lingkup yang lebih luas, untuk mampu menjadikan peserta 

didik yang lulusannya dapat bersaing secara kompetitif dalam bidang ilmu 

pengetahuan umum dan agama, serta dibekali dengan sikap Ahlaqul 

Karimah dan beberapa keterampilan atau keahlian sesuai dengan 

kompetensi keahlian yang ditekuninya. 

Selain itu, terdapat nilai lebih yang mampu diberikan oleh SMK Al-

Qodiri Jember, khususnya dalam pembinaan dan pelatihan kegiatan 

ekstrakurikuler yang meliputi: Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA), 

Praja Muda Karana (PRAMUKA), Palang Merah Remaja (PMR), 

Marching Band, Hadrah, Teater, Fashion Sow dan Olah Raga meliputi : 

Sepak Bola dan Volly Ball. Diantara beberapa kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut, mampu menorehkan prestasi diantaranya:  

a. Juara I Putri lomba PASKIBRA se-Kabupaten Jember (tahun 2012) 

b. Juara I Putri lomba PASKIBRA se-Kabupaten Jember (tahun 2013)  

c. Juara I Putra lomba PASKIBRA se-Kabupaten Jember (tahun 2013) 

d. Juara II lomba Fashion Sow di STAIN Jember (tahun 2013) 

e. Juara III lomba Fashion Sow di STAIN Jember (tahun 2013) 

f. Juara III Putra lomba PASKIBRA se-Kabupaten Jember (tahun 2014) 
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Demikian sejarah singkat SMK Al-Qodiri Jember, mudah-mudahan 

ditahun-tahun yang akan datang dapat menjadi sekolah yang mempunyai 

banyak prestasi baik dari segi akademik maupun non akademik 

(Dokumentasi TU SMK Al-Qodiri Jember, 14 Juli 2016).   

2. Legalitas Lembaga  

a. Nama Sekolah  : Sekolah Menengah Kejuruan Al-Qodiri 

b. Status Sekolah  : Swasta 

c. Tanggal Pendirian  : 29 Juli 2011 

d. Nama Yayasan  : Al-Qodiri Jember 

e. Alamat    : Jl. Manggar 139 A RT : 02 / RW : 14 

Kelurahan   : Gebang 

Kecamatan  : Patrang 

Kabupaten   : Jember 

Propinsi   : Jawa Timur 

f. Email   : smkalqodiri29@gmail.com 

g. Nomor Telephon  : (0331) 421550 

h. Kode Pos   : 68117 

i. Po. Box   : 161 

j. Kepala Sekolah  : Drs. H. Akhmad Rifa’i, M.Pd.I 

(Dokumentasi TU SMK Al-Qodiri Jember, 14 Juli 2016).   

 

 

 



49 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan  

a. Visi 

“Mempersiapkan siswa yang berprestasi, terampil, berdedikasi tinggi 

dan berakhlaqul karimah.” 

b. Misi 

1) Menumbuhkembangkan sikap akhlaqul karimah pada siswa 

2) Melaksanakan bimbingan serta pembelajaran yang optimal 

3) Menumbuhkan sikap kompetitif pada siswa untuk meraih prestasi 

yang tinggi 

4) Menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan semua staf 

5) Menumbuhkan semangat keterpaduan antara sekolah dan pesantren 

(Dokumentasi TU SMK Al-Qodiri 1 Jember, 14 Juli 2016). 

4. Tenaga Pendidik dan Kependidikan  

Guru adalah suatu komponen utama dalam sistem pendidikan yang 

secara bersama-sama dengan komponen lainnya mencapai tujuan 

pendidikan. Guru merupakan unsur penting dalam meningkatkan mutu 

pelajaran. Oleh karena itu ketersediaan guru harus sesuai dengan kondisi 

siswa. Disamping itu, semua guru diharapkan memiliki kualifikasi yang 

baik, karena guru memiliki peran yang besar dalam rangka memberikan 

layanan bimbingan dan pembelajaran kepada siswa. 

Di samping guru, yang memiliki peran  yang sangat penting adalah 

karyawan. Sama halnya dengan guru, karyawan harus memiliki 

kemampuan yang handal dan mumpuni sesuai dengan pekerjaan masing-
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masing. Secara kuantitas, jumlah karyawan harus sesuai  dengan luas dan 

kedalaman pekerjaan yang ada di sekolah. 

Adapun keadaan guru dan karyawan di SMK Al-Qodiri 1 Jember 

tahun pelajaran 2015/2016, sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Daftar Nama Kepala Sekolah 

Dan Wakil Kepala Sekolah SMK Al-Qodiri 1 Jember  

NO NAMA JABATAN 

1 Drs. H. Akhmad Rifa'I, M.Pd.I Kepala SMK Al-Qodiri Jember 

2 Maftuhin Hidayat, S.Pd.I. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

3 Saiful Bahri, S.Pd. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 

4 Abdul Aziz, S.Pd.I 
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana 

Prasarana 

5 Mahfudz Roziqi, S.Pd.I 
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas 

dan Industri 

(Sumber: Dokumentasi TU SMK Al-Qodiri 1 Jember, 14 Juli 2016).  

Tabel 4.2. Daftar Nama Ketua Program  

Bidang Keahlian SMK Al-Qodiri 1 Jember  

NO NAMA JABATAN JABATAN TAMBAHAN 

1 Dedy Haris, S.Kom. 
Kepala Progam Studi 

Keahlian Multimedia 

Kepala Laboratorium 

Komputer Multimedia 

2 Ahmad Affandi, SE 
Kepala Progam Studi 

Keahlian Akuntansi 

Kepala Laboratorium 

Komputer Akuntansi 

(Sumber: Dokumentasi TU SMK Al-Qodiri 1 Jember, 14 Juli 2016).  

Tabel 4.3. Daftar Nama Wali Kelas SMK Al-Qodiri 1 Jember  

NO NAMA WALI KELAS JABATAN 

1 Dra. Sunarsih Kelas X. Akuntansi I Guru 

2 Tri Ariningsih, S.Pd Kelas X. Akuntansi II Guru 

3 Dodik Heru Ermawan, S.Pd. Kelas X. Multimedia Guru 

4 Dra. Mustainatun Kelas XI. Akuntansi I Guru 
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5 Wicha Dwi Vikade, S.Pd. Kelas XI. Akuntansi II Guru 

6 Roudlotun Nurul Laili, S.Pd. Kelas XI. Multimedia Guru 

7 Muhammad Nur Kholis, S.Pd Kelas XII. Akuntansi I Guru 

8 Afifatul Masruroh, S.Pd. Kelas XII. Akuntansi II Guru 

9 Dian Setyorini, S.Pd. Kelas XII. Multimedia Guru 

(Sumber: Dokumentasi TU SMK Al-Qodiri 1 Jember, 14 Juli 2016).  

Tabel 4.4. Daftar Nama Karyawan SMK Al-Qodiri 1 Jember  

NO NAMA JABATAN 

1 Fathorrozi  Pembina OSIS 

2 Fathurrozi, S.Pd.I Bimbingan dan Konseling 

3 Juhrol Baiti, S.Pd.I Bimbingan dan Konseling 

4 Ahmad Farid, S.Pd.I Kepala Tata Usaha 

5 Nur Hafifah Staf Tata Usaha 

6 Muhamad Fahrur Rozi, S.Pd.I Staf Tata Usaha 

7 Andi Hartono, S.Pd.I Bendahara BOS 

8 Lailatul Munawaroh Bendahara Sekolah 

9 Agung Office Boy / Cleaning Service 

(Sumber: Dokumentasi TU SMK Al-Qodiri 1 Jember, 14 Juli 2016).  

5. Kesiswaan  

Adapun keadaan siswa di SMK Al-Qodiri 1 Jember secara detail 

dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 4.5. Keadaan Siswa SMK Al-Qodiri 1 Jember 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

NO. KELAS ROMBEL JUMLAH 

1 X 4 108 

2 XI 3 78 

3 XII 3 84 

Jumlah 10 270 

(Sumber: Dokumentasi TU SMK Al-Qodiri 1 Jember, 14 Juli 2016) 
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B. Penyajian Data  

1. Strategi Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kompetensi Paedagogik 

Guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember  

Dalam kegiatan pembelajaran, guru memegang peranan yang 

sangat penting, di samping unsur lain seperti siswa, kurikulum, metode, 

dan sarana. Oleh karena itu, kompetensi guru merupakan salah satu faktor 

yang sangat dominan dari beberapa komponen yang harus segera 

ditingkatkan dalam usaha penigkatan mutu pendidikan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang upaya 

Kepala Sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru di SMK Al-Qodiri 

1 Jember sebagaimana diungkapkan Kepala Sekolah sebagai berikut: 

“Berbagai upaya dilakukan pihak sekolah dan yayasan dalam 

meningkatkan profesionalisme guru, baik kompetensi pedagodik, 

kompetensi profesional, kompetensi keprabadian, dan kompetensi 

sosial. Sehingga kualitas guru dalam mengajar terwujud dalam 

bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam 

menjalankan fungsinya sebagai guru.” (Drs. H. Akhmad Rifa'I, 

M.Pd.I, wawancara, 19/07/2016).  

 

Hasil wawancara diatas juga didukung oleh Wakil Kepala Sekolah 

Bidang Humas dan Industri yang mengungkapkan bahwa:  

“Kami sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Industri, 

berusaha melakukan beberapa hal dalam meningkat kompetensi 

paedagogik guru disini, misalnya: kami melakukan supervisi pada 

saat guru melakukan pembelajaran, mendukung ide-ide yang 

dimiliki guru khususnya terkait dengan pembelajaran, mengadakan 

penilaian terhadap tugas dan administrasi guru.” (Mahfudz Roziqi, 

S.Pd.I, wawancara, 21/07/2016).  
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Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa supervisi 

oleh Kepala Sekolah tersebut dilaksanakan pada waktu guru sedang 

mengajar, namun tidak terjadwal secara sistematis. Prosedurnya yaitu 

Kepala Sekolah masuk ke dalam kelas mengikuti pembelajaran mulai awal 

sampai akhir. Setelah pembelajaran selesai, Kepala Sekolah mengecek 

persiapan yang dibuat oleh guru, serta memberikan kritik dan saran yang 

bersifat membangun (Observasi, 16 Juli 2016).  

Beberapa guru juga memberikan keterangan yang mendukung hasil 

pernyataan Kepala Sekolah di atas. Salah satu guru mengungkapkan:  

“Supervisi atau pengawasan yang dilakukan Kepala Sekolah sangat 

bermanfaat bagi kami, karena selain menyampaikan kekurangan 

kami ketika melakukan pembelajaran, Kepala Sekolah juga 

memberikan saran dan motivasi kepada kami.” (Dra. Sunarsih, 

wawancara, 21/07/2016).  

 

Supervisi dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perbaikan 

secara berkelanjutan yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi untuk 

meningkatkan kemampuan kompetensi guru. Dengan supervisi kepala 

SMK Al-Qodiri 1 Jember akan bisa membantu guru dalam memecahkan 

persoalan yang dihadapi, sehingga akan mendorong guru untuk lebih 

bersemangat dalam menunaikan tugasnya sehari-hari. 

Salah seorang guru lain juga mengungkapkan bahwa:  

“Apabila kami mempunyai atau menyampaikan ide-ide baru terkait 

dengan pembelajaran, Kepala Sekolah selalu mendukung. 

Misalnya, kami mengusulkan untuk merubah tata letak kelas/siswa, 

menggunakan strategi pembelajaran baru, dan sebagainya. Prinsip 

Kepala Sekolah adalah gunakan yang baik dari siapapun, dan 

tinggalkan yang buruk dari siapapun.” (Wicha Dwi Vikade, S.Pd., 

wawancara, 22/07/2016).  
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Ide untuk meningkatkan kompetensi paedagogik guru tidak harus 

ide dari Kepala Sekolah, namun juga dapat muncul dari ide-ide guru, 

dengan mendukung ide guru maka akan mempunyai banyak alternatif 

solusi dalam mengembangkan kompetensi guru SMK Al-Qodiri 1 Jember.  

Kepala SMK Al-Qodiri 1 Jember juga menambahkan bahwa:  

“Setiap akhir semester, kami mengadakan penilaian terhadap tugas-

tugas guru, baik itu tugas-tugas terkait dengan pembelajaran 

maupun terkait dengan administrasi/perencanaan. Di dalam 

kegiatan itu terjadi sharing atau diskusi tentang masalah-masalah 

guru dalam melaksanakan tugasnya.” (Drs. H. Akhmad Rifa'I, 

M.Pd.I, wawancara, 19/07/2016).  

 

Berdasarkan hasil observasi, sharing atau diskusi sebagaimana 

diungkapkan Kepala Sekolah di atas dilaksanakan bersamaan dengan rapat 

akhir semester. Dalam rapat tersebut Kepala Sekolah dan guru membahas 

tentang masalah-masalah terkait dengan pembelajaran yang telah 

dilakukan selama satu semester dan merencanakan untuk satu semester 

yang akan datang (Observasi, 16 Juli 2016). 

Mengadakan penilaian terhadap guru oleh Kepala Sekolah sangat 

perlu dilakukan sebagai sarana peningkatan kompetensi paedagogik guru, 

dan akan menambah motivasi guru dalam melaksanakan tugasnya.  

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

peran Kepala SMK Al-Qodiri 1 Jember dalam meningkatkan kompetensi 

paedagogik guru antara lain: melakukan supervisi pada saat guru 

melakukan pembelajaran, mendukung ide-ide yang dimiliki guru 

khususnya terkait dengan pembelajaran, mengadakan penilaian terhadap 

tugas dan administrasi guru.  
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2. Strategi Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kompetensi Profesional 

Guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember  

Dari data di lapangan yang penulis peroleh bahwa guru di SMK Al-

Qodiri 1 Jember dapat dikatakan cukup professional di bidangnya, hal ini 

dapat dilihat dari tingkat pendidikan masing-masing guru yang 

berkualifikasi pendidikan telah S-1. Dan ini sudah sesuai dengan 

kualifikasi untuk menjadi guru yang profesional, sehingga guru SMK Al-

Qodiri 1 Jember memiliki wewenang penuh dalam berjalannya proses 

pembelajaran (Observasi, 16 Juli 2016). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan 

kompetensi profesional guru adalah melalui optimalisasi serta sikap pro-

aktif dari guru dalam mengembangkan wawasan kependidikan sesuai 

dengan bidangnya. Ini dapat dilakukan dengan keikutsertaan guru dalam 

pelatihan-pelatihan yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun 

pemegang kebijakan pendidikan dalam upaya meningkatkan profesi di 

bidang keguruannya. 

Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa: 

“Para guru wajib mengikuti pelatihan pemantapan materi pelajaran 

di intern sekolah termasuk materi muatan lokal sekolah sendiri, 

yang dilaksanakan setiap akhir semester, selain itu untuk 

menambah wawasan juga mengikutkan guru-guru dalam penataran-

penataran yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan.” (Drs. H. 

Akhmad Rifa'I, M.Pd.I, wawancara, 19/07/2016).  

 

Berdasarkan hasil observasi, pelatihan yang diikuti oleh para guru 

tersebut meliputi materi tentang: media pembelajaran, penataan kelas 

santri, pengelolaan waktu, metode atau strategi pembelajaran, dan evaluasi 
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pembelajaran tingkat dasar (Tilawati) dan tingkat lanjutan (Al-Qur’an) 

(Observasi, 12 Juli 2016).  

Guru SMK Al-Qodiri 1 Jember dalam mengajar juga sudah sesuai 

dengan keahlian/bidangnya masing-masing. Sehingga guru dapat 

mengelola proses pembelajaran dengan baik yang tentunya dengan 

mengembangkan kemampuan sesuai dengan keahliannya, menggunakan 

metode pembelajaran yang cocok serta menciptakan lingkungan belajar 

yang baik (Observasi, 12 Juli 2016). 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum juga mengungkapkan 

bahwa:  

“Dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru SMK Al-Qodiri 1 

Jember telah mempersiapkan terlebih dahulu perencanaan 

pembelajaran, menggunakan media pembelajaran serta dalam 

memberikan materi pelajaran sudah sesuai dengan tujuan yang ada 

dalam kurikulum. Hal ini dimaksudkan sebagai acuan guru untuk 

melaksanakan pembelajaran agar lebih terarah, efektif dan efisien.” 

(Maftuhin Hidayat, S.Pd.I., wawancara, 26/07/2016). 

 

Berdasarkan hasil observasi, perencanaan pembelajaran yang 

dibuat oleh guru SMK Al-Qodiri 1 Jember berbeda dengan lembaga 

formal yang lain. Format perencanaan pembelajaran tersebut tidak 

tertruktur atau bersifat bebas (Observasi, 16 Juli 2016).   

Media pembelajaran yang digunakan guru SMK Al-Qodiri 1 

Jember, yaitu dengan memanfaatkan media-media yang sudah tersedia di 

lingkungan sekolah, seperti: kitab-kitab/buku-buku yang tersedia di ruang 

perpustakaan, serta alat-alat peraga yang bisa digunakan untuk melakukan 
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praktek, sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru dalam 

menjalankan profesinya. 

Salah satu guru mengungkapkan bahwa:  

“Terkait dengan profesionalisme guru, kami menekankan pada 

kedisiplinan guru dan siswa. Kalau kedisiplinan dipegang teguh, 

maka kegiatan yang lain akan berjalan dengan lancar. Kedisiplinan 

disini tidak identik dengan paksaan atau hukuman.” (Dedy Haris, 

S.Kom., wawancara, 27/07/2016).  

 

Dalam hubungannya dengan peserta didik, guru SMK Al-Qodiri 1 

Jember selalu menerapkan kedisiplinan pada siswa. Kedisiplinan sangat 

perlu diterapkan pada siswa supaya dalam proses pembelajaran berjalan 

dengan tertib, siswa dapat menerima materi pelajaran dengan baik dan 

guru bisa menyampaikan materi pelajaran dengan lancar.  

Guru lain mengungkapkan, bahwa:  

“Disamping kedisiplinan, kami juga mengamati perkembangan 

siswa selama kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan 

bimbingan pada siswa yang mempunyai karakter yang berbeda 

dalam menyerap materi pelajaran yang disampaikan guru.” (Tri 

Ariningsih, S.Pd., wawancara, 28/07/2016). 

 

Menurut Kepala Sekolah mengatakan bahwa:  

“Kompetensi profesional guru SMK Al-Qodiri 1 Jember sudah 

cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan sifat etos kerja guru, 

disiplin, mempunyai kemampuan dalam pembelajaran secara 

optimal dan berinteraksi dengan baik, sehingga menciptakan 

hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah.” (Drs. H. Akhmad 

Rifa'I, M.Pd.I, wawancara, 19/07/2016).  

 

Dengan demikian seorang guru yang memiliki kemampuan dan 

pemahaman yang baik dalam hal rencana pembelajaran, kemampuan 

melaksanakan pembelajaran, penguasaan materi yang sesuai dengan 

keahliannya, menyampaikan materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan 
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yang ada dalam kurikulum, membimbing dan mengamati perkembangan 

peserta didik, memberikan penilaian menggunakan metode yang cocok, 

menggunakan media pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang 

baik, menerapkan kedisiplinan pada peserta didik, serta ikut membantu 

pelaksanaan administrasi sekolah. Maka guru tersebut dapat menjalankan 

tugas secara efektif dan efisien, mereka tidak hanya memerankan fungsi 

sebagai subjek yang mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, 

melainkan juga melakukan tugas-tugas sebagai fasilitator, motivator dan 

administrator dalam proses pembelajaran. 

Kepala Sekolah sangat berperan dalam meningkatkan kompetensi 

profesionalisme guru SMK Al-Qodiri 1 Jember tersebut. Wakil Kepala 

Sekolah bidang Kurikulum mengungkapkan bahwa:  

“Untuk meningkatkan profesionalisme guru, kami selalu 

mengadakan rapat guru untuk membahas masalah proses 

pembelajaran. Di dalam rapat tersebut membahas permasalahan 

yang dihadapi guru selama ini dan mempersiapkan yang akan 

datang.” (Maftuhin Hidayat, S.Pd.I., wawancara, 26/07/2016).  

 

Mengadakan rapat untuk membahas masalah proses pembelajaran 

sangat penting dilakuakan oleh Kepala Sekolah, hal ini dimaksudkan 

untuk bisa mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi guru dalam 

proses pembelajaran. Persoalan yang dihadapi oleh seorang guru mungkin 

akan mendapatkan solusi dari guru lain atau Kepala Sekolah dalam forum 

rapat tersebut. Persoalan yang mungkin saja bisa terjadi seperti masalah 

media pembelajaran, metode pembelajaran, atau bahkan tentang 

karakteristik peserta didik. 
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Selain hal di atas, Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa:  

“Saya juga mengawasi semua tugas-tugas guru setiap saat, 

khususnya untuk meningkatkan disiplin kerja. Hal itu saya lakukan 

agar semua guru disiplin dalam melakukan pembelajaran, 

misalnya: waktu masuk kelas dan keluar kelas, materi yang 

diajarkan, dan sebagainya.” (Drs. H. Akhmad Rifa'I, M.Pd.I, 

wawancara, 19/07/2016).   

 

Untuk meningkatkan disiplin kerja, maka kepala sekolah Sekolah 

perlu mengadakan pengawasan terhadap tugas-tugas guru. Hal ini 

bertujuan selain untuk meningkatkan disiplin kerja guru juga sebagai 

kontrol kepala sekolah atas kinerja guru untuk bisa bekerja lebih 

profesional sebagai seorang pendidik. 

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi profesional guru SMK Al-Qodiri 1 Jember sudah memenuhi 

kualifikasi akademik dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Peran 

Kepala SMK Al-Qodiri 1 Jember dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru antara lain: mengikutkan guru dalam penataran atau 

pelatihan, mengadakan rapat bersama, mengawasi tugas guru, serta 

menekankan kedisiplinan. 

3. Strategi Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kompetensi Kepribadian 

Guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember  

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal seorang 

guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru harus mampu mencerminkan 

kewibawaan, dewasa, pribadi yang bijaksana dan mempunyai watak yang 

terpuji dalam pandangan peserta didik. Kompetensi ini harus melekat pada 
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diri pribadi seorang guru yang akan menjadi panutan bukan hanya dalam 

lingkungan sekolah tetapi juga dalam kehidupan masyarakat.  

Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa:  

“Guru selayaknya menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan 

bukan hanya pendidikan dalam artian sempit hanya dalam 

lingkungan sekolah saja, tetapi  secara global dalam lingkungan 

keluarga dan masyarakat secara luas guru hendak menjadi sosok 

yang dikagumi.” (Drs. H. Akhmad Rifa'I, M.Pd.I, wawancara, 

19/07/2016).   

 

Dengan demikian, guru janganlah menjadi euforia, perhatian 

tersebut harus seiring dengan kompetensi serta kemampuan yang dimiliki 

agar guru dapat mengemban tugasnya secara profesional sehingga mutu 

pendidikan sebagai harapan semua kalangan dapat tercapai. 

Kepala Sekolah juga sangat berperan dalam hal peningkatan 

kompetensi kepribadian ini. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana 

Prasarana juga mengungkapkan:  

“Kompetensi kepribadian guru secara lebih khusus adalah bersikap 

empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab dan mampu 

menilai diri pribadi. Oleh karenanya, kami mengembangkan 

melalui melibatkan guru-guru dalam pengajian-pengajian, diskusi, 

serta menyediakan buku-buku tentang pembinaan kepribadian.” 

(Abdul Aziz, S.Pd.I, wawancara, 22/07/2016). 

 

Kompetensi kepribadian/personal mengharuskan guru memiliki 

kepribadian yang mantap sehingga menjadi sumber inspirasi bagi subyek 

didik, dan patut diteladani oleh siswa. Kompetensi kepribadian guru 

tercermin dari indikator sikap, dan keteladanan. 

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi kepribadian guru SMK Al-Qodiri 1 Jember dapat dikatakan 



61 

 

cukup baik. Strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

kepribadian guru antara lain: mengikutkan pengajian-pengajian, diskusi-

diskusi, serta menyediakan buku-buku pengembangan kepribadian.  

4. Strategi Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kompetensi Sosial Guru 

di SMK Al-Qodiri 1 Jember  

Seorang guru mempunyai tugas kemanusiaan, pada sisi ini tidak 

bisa diabaikan karena sorang guru harus terlibat dalam kehidupan di 

masyarakat dengan interaksi sosial. Guru juga harus menanamkan nilai-

nilai sosial atau kemanusiaan. Yang termasuk dalam kompetensi sosial 

diantaranya adalah: mampu bekerja sama dan ikut kegiatan sosial.  

Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa:  

“Seorang guru harus mampu menciptakan suasana kehidupan 

sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua anak didik 

sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Selain itu guru harus 

memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah 

maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan 

pendidikan.” (Drs. H. Akhmad Rifa'I, M.Pd.I, wawancara, 

19/07/2016).   

 

Maka dari itu seorang guru haruslah bersikap bersahabat dan 

komunikatif dengan siapapun baik dengan masyarakat sekitar sekolah 

maupun masyarakat luas dengan memberi perhatian kepada peserta didik 

dalam belajarnya. Sehingga guru hendaknya memahami siswa dan orang 

tua dalam segi sosial, ekonomi, yang berbeda dan guru juga dituntut 

mampu menghadapi secara individual dengan ramah luwes. 
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Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum mengungkapkan:  

“Kepala Sekolah selalu mengharuskan semua guru untuk selalu 

bekerjasama, baik antar guru, guru dengan orang tua, maupun guru 

dengan siswa. Oleh karena itu, semua stakeholer di sekolah ini 

kami anjurkan untuk selalu memberi masukan kepada para guru.” 

(Maftuhin Hidayat, S.Pd.I., wawancara, 26/07/2016). 

 

Salah satu guru juga mengungkapkan bahwa:  

“Saya sebagai guru selalu berusaha bekerjasama untuk 

memaksimalkan proses pembelajaran di sekolah. Pada dasarnya 

bekerjasama ini dapat mempermudah penyelesaian masalah.” 

(Ahmad Affandi, SE, wawancara, 28/07/2016).  

 

Pada dasarnya, masyarakat merupakan perwujudan kehidupan 

bersama manusia, dimana di dalam masyarakat berlangsung proses 

kehidupan sosial, proses antar hubungan dan interaksi, Sehingga tugas 

guru tidak hanya sebatas dinding sekolah tetapi juga sebagai penghubung 

antara sekolah dengan masyarakat. Oleh karena itu seorang guru harus 

juga berperan aktif dalam masyarakat atau kegiatan kemasyarakatan 

dengan tujuan mempermudah berinteraksi dengan masyarakat. 

Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa:  

“Semakin bermutu seorang guru, maka semakin besar sumbangan 

yang diberikan kepada siswa dan masyarakat. Hal itu saya tekankan 

kepada semua guru disini.” (Drs. H. Akhmad Rifa'I, M.Pd.I, 

wawancara, 19/07/2016).   

 

Kepala Sekolah melanjutkan:  

“Dalam setiap kesempatan tertentu kami selalu melibatkan orang 

tua dan masyarakat sekitar. Misalnya, panita kegiatan Maulid Nabi 

Muhammad Saw, kami selalu melibatkan mereka. Begitu juga 

sebaliknya, ketika masyarakat mempunyai hajatan atau acara, 

mereka selalu melibatkan guru-guru sini.” (Drs. H. Akhmad Rifa'I, 

M.Pd.I, wawancara, 19/07/2016).     
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Salah seorang guru juga mengungkapkan: 

“Kepala Sekolah sering menyuruh saya untuk ikut berpartisipasi 

pada kegiatan masyarakat, baik dalam kegiatan hajatan maupun 

kegiatan rutinan, seperti: hataman, tahlilan, dan sebagainya.” 

(Dodik Heru Ermawan, S.Pd., wawancara, 29/07/2016). 

 

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

peran Kepala SMK Al-Qodiri 1 Jember dalam meningkatkan kompetensi 

sosial guru antara lain: mewajibkan semua guru untuk bekerjasama antar 

guru, guru dengan orang tua, dan guru dengan siswa. Selain itu, 

melibatkan guru dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. 

 

C. Pembahasan Temuan Penelitian  

1. Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kompetensi 

paedagogik guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember 

Berdasarkan temuan penelitian, bahwa Strategi Kepala Sekolah 

dalam pengembangan kompetensi paedagogik guru di SMK Al-Qodiri 1 

Jember antara lain: melakukan supervisi pada saat guru melakukan 

pembelajaran, mendukung ide-ide yang dimiliki guru khususnya terkait 

dengan pembelajaran, mengadakan penilaian terhadap tugas dan 

administrasi guru. 

Pada dasarnya, sekolah melaksanakan tanggung jawab paling 

produktif jika terdapat konsensus tentang tujuan sekolah dan semua pihak 

bersama-sama berusaha mencapainya. Posisi Kepala Sekolah dalam hal ini 

adalah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sekolah secara 

produktif. Persoalannya adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan 



64 

 

tersebut Kepala Sekolah tidak mungkin melaksanakan seluruh kegiatan 

sendiri. Oleh karena itu ada pendelegasian kepada guru maupun staff, 

untuk memastikan bahwa pendelegasian tugas itu dilaksanakan secara 

tepat waktu dengan cara yang tepat atau tidak maka diperlukanlah 

supervisi yaitu menyedia pekerjaan orang lain (Depdikbud, 2007:227). 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, menemukan bahwa 

supervisi oleh Kepala Sekolah di SMK Al-Qodiri 1 Jember dilaksanakan 

pada waktu guru sedang mengajar, namun tidak terjadwal secara 

sistematis. Prosedurnya yaitu Kepala Sekolah masuk ke dalam kelas 

mengikuti pembelajaran mulai awal sampai akhir. Setelah pembelajaran 

selesai, Kepala Sekolah mengecek persiapan yang dibuat oleh guru, serta 

memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Peter F.Olivia (1992:98) 

bahwa bentuk supervisi yang paling efektif terjadi jika staff, peserta didik, 

dan orang tua memandang kepala sekolah sebagai orang yang tahu persis 

tentang hal-hal yang terjadi disekolahnya. Dalam kontek ini, dengan 

melakukan supervisi maka akan dilakukan tindakan kunjungan kelas, 

berbicara dngan guru, peserta didik, dan orang tua, mengikuti 

perkembangan masyarakat sekolah, orang-orang dan peristiwa yang terjadi 

dalam rangka memenuhi tanggungjawab ini. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi juga ditemukan bahwa 

ide untuk meningkatkan kompetensi paedagogik guru tidak harus ide dari 

Kepala Sekolah, namun juga dapat muncul dari ide-ide guru, dengan 
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mendukung ide guru maka akan mempunyai banyak alternatif solusi dalam 

mengembangkan kompetensi guru SMK Al-Qodiri 1 Jember. Diskusi 

dilaksanakan bersamaan dengan rapat akhir semester. 

Ketidak-tepatan pendekatan supervisi yang digunakan dapat 

meningkatkan  kemandekan kinerja guru, sebaliknya ketepatan 

pelaksanaan supervisi yang bersifat teknis akan meningkatkan kinerja 

guru. Sedangkan tingkat kinerja guru dalam hubungannya dengan 

supervisi ditentukan oleh situasi proses belajar mengajar yang lebih baik, 

meningkatnya kemampuan mengatasi permasalahan tugas dilapangan 

secara profesional, pelaksanaan supervisi yang demokratis, sistematis, 

konstruktif, kreatif, kooperatif dan terus menerus. 

2. Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kompetensi 

Profesional Guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember 

Berdasarkan temuan penelitian, bahwa Strategi Kepala Sekolah 

dalam pengembangan kompetensi profesional guru di SMK Al-Qodiri 1 

Jember antara lain: mengikutkan guru dalam penataran atau pelatihan, 

mengadakan rapat dan musyawarah bersama, mengawasi tugas guru, serta 

menekankan kedisiplinan.  

Dalam kegiatan tersebut, para pakar  diminta memberi penjelasan, 

informasi dan dasar-dasar pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang 

dilokakrya. Setelah peserta memperoleh pengetahuan dasar, selanjutnya 

dilakukan diskusi untuk mengembangkan wawasan guru.  
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa 

salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kompetensi 

profesional guru adalah melalui optimalisasi serta sikap pro-aktif dari guru 

dalam mengembangkan wawasan kependidikan sesuai dengan bidangnya. 

Ini dapat dilakukan dengan keikutsertaan guru dalam pelatihan-pelatihan 

yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun pemegang kebijakan 

pendidikan dalam upaya meningkatkan profesi di bidang keguruannya. 

Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Suwondo (2003:67), 

program peningkatan kemampuan profesional guru yang juga perlu 

mendapat perhatian adalah peningkatan kompetensi melalui diklat dan 

peningkatan pengalaman melalui program magang atau on the job training 

di dunia industri/dunia usaha. Idealnya, guru minimal satu kali dalam lima 

tahun mengikuti program penyegaran atau kompetensi. Hal ini didasarkan 

pada dua hal. Pertama, agar mereka dapat mengikuti perkembangan Iptek 

yang demikian cepat. Kedua, untuk memberikan kesempatan kepada yang 

bersangkutan agar dapat memenuhi persyaratan angka kredit kenaikan 

pangkat atau jabatan. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengembangan kompetensi 

menggunakan kriteria sebagai berikut: (a) mengacu kepada tuntutan 

kebutuhan pengembangan iptek; misalnya kemampuan mengakses, 

memilih, dan menilai dan mengolah informasi, kemampuan dalam 

mengatasi situasi yang serba tidak pasti dan searah dengan visi dan misi 

pembangunan pendidikan nasional; (b) mengacu kepada kompetensi yang 
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harus dimiliki oleh guru dalam bidang pendidikan umum penyelenggaraan 

pendidikan; (c) mengacu kepada kurikulum yang berlaku, yaitu 

kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk membantu siswa 

mencapai kompetensi yang dituntut oleh kurikulum; (d) harus dapat diukur 

(measurable) atau dapat ditunjukkan (demonstrable) dengan indikator 

tertentu; (e) substansi materi secara akademik dapat 

dipertanggungjawabkan dan dapat menunjukkan kinerja guru yang 

berkualitas dan terukur; (f) dapat ditingkatkan kemampuan pengetahuan 

dan wawasan guru. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi juga ditemukan bahwa 

untuk meningkatkan disiplin kerja, kepala sekolah Sekolah SMK Al-

Qodiri juga mengadakan pengawasan terhadap tugas-tugas guru. Hal ini 

bertujuan selain untuk meningkatkan disiplin kerja guru juga sebagai 

kontrol kepala sekolah atas kinerja guru untuk bisa bekerja lebih 

profesional sebagai seorang pendidik. 

Keikutsertaan dalam pelatihan dan pelatihan merupakan alternatif 

yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme 

seorang guru. Tampaknya hal ini merupakan cara yang paling diminati dan 

sedang menjadi trend para guru dalam era sertifikasi, karena dapat menjadi 

sarana untuk mendapatkan angka kredit. Melalui kegiatan itu guru 

mendapatkan informasi-informasi baru. Cara itu sah dan baik untuk 

dilakukan. Namun demikian, di masa-masa yang akan datang akan lebih 

baik apabila guru tidak hanya menjadi peserta pelatihan saja, tetapi lebih 
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dari itu dapat menjadi penyelenggara dan pemakalah dalam acara 

pelatihan. Forum yang diselengarakan oleh dan untuk guru dapat menjadi 

wahana yang baik untuk mengomunikasikan berbagai hal yang 

menyangkut bidang ilmu dan profesinya sebagai guru. 

3. Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kompetensi 

Kepribadian Guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember 

Berdasarkan temuan penelitian, bahwa Strategi Kepala Sekolah 

dalam pengembangan kompetensi kepribadian guru di SMK Al-Qodiri 1 

Jember antara lain: mengikutkan pengajian-pengajian, diskusi-diskusi, 

serta menyediakan buku-buku pengembangan kepribadian. 

Pada dasarnya, guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya 

mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia.  Kepribadian 

yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik 

terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil 

sebagai sosok yang patut “digugu” (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) 

dan “ditiru” (di contoh sikap dan perilakunya).Kepribadian guru 

merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa 

Kepala Sekolah juga berperan dalam hal peningkatan kompetensi 

kepribadian ini. Kompetensi kepribadian guru secara lebih khusus adalah 

bersikap empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab dan mampu 

menilai diri pribadi. Oleh karenanya, kami mengembangkan melalui 
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melibatkan guru-guru dalam pengajian-pengajian, diskusi, serta 

menyediakan buku-buku tentang pembinaan kepribadian.”  

Kepribadian disini mencakup semua unsur, baik fisik maupun 

psikis. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku 

seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang, selama hal 

tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran. Setiap perkataan, tindakan, 

dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dan kepribadian 

seseorang. Begitu naik kepribadian seseorang maka akan naik pula 

wibawa orang tersebut. 

 Dalam kaitan ini, Zakiah Darajat dalam Syah (2000:225)  

menegaskan bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia 

menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah 

akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya 

terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang 

sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah). 

4. Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kompetensi Sosial 

Guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember 

Berdasarkan temuan penelitian, bahwa Strategi Kepala Sekolah 

dalam pengembangan kompetensi kepribadian guru di SMK Al-Qodiri 1 

Jember antara lain: mewajibkan semua guru untuk bekerjasama antar guru, 

guru dengan orang tua, dan guru dengan siswa. Selain itu, melibatkan guru 

dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa  

Kepala Sekolah SMK Al-Qodiri 1 Jember selalu mengharuskan semua 

guru untuk selalu bekerjasama, baik antar guru, guru dengan orang tua, 

maupun guru dengan siswa. Oleh karena itu, semua stakeholer di sekolah 

ini kami anjurkan untuk selalu memberi masukan kepada para guru. 

Semakin bermutu seorang guru, maka semakin besar sumbangan yang 

diberikan kepada siswa dan masyarakat.  

Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Djamarah (2005:56), 

bahwa pada dasarnya guru dalam pandangan masyarakat adalah orang 

yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Guru 

menempati kedudukan terhormat di masyarakat. Kewibawaanlah yang 

membuat mereka dihormati. Para orangtua yakin bahwa gurulah yang 

dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang 

berkepribadian mulia. Jadi guru, adalah sosok figur yang menempati posisi 

dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Menjadi guru 

berdasarkan tuntutan pekerjaan adalah suatu pekerjaan yang mudah, tetapi 

menjadi guru berdasarkan panggilan jiwa adalah tidak mudah.  

Orangtua merupakan public figure yang pertama menjadi contoh 

bagi anak-anak. Karena pendidikan pertama yang didapatkan anak-anak 

adalah dari orangtuanya. Orangtua dan guru adalah satu tim dalam 

pendidikan anak, untuk itu keduanya perlu menjalin hubungan baik . bagi 

anak-anak yang sudah masuk sekolah, waktunya lebih banyak dihabiska 

bersama para guru daripada dengan orangtua. Kedengarannya mungkin 
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agak mengejutkan, tapi memang begitulah kenyataannya. Ketika orangtua 

pulang dari tempat bekerja, anak-anak biasanya juga baru tiba dari 

mengikuti kegiatan setelah jam sekolah. Hanya tersisa waktu beberapa jam 

saja untuk makan malam bersama, menyelesaikan pekerjaan rumah dan 

mungkin menghadiri acara anak-anak. Setelah itu semuanya tidur. 

Memang benar  semua kegiatan sehari-hari yang dilakukan 

orangtua adalah penting. Dan memang banyak orangtua yang bisa 

menggunakan dengan baik waktu makan malam bersama, ketika 

membantu anak mengerjakan tugas sekolah di rumah, dan ketika 

mengantar anak ke sekolah. Tapi perlu diingat, pada saat yang sama ada 

orang dewasa lain yang juga mengajari, mempengaruhi dan bersenang-

senang dengan anak-anak kita selama 6 jam sehari, yaitu guru mereka. 

Anak-anak umumnya bisa melakukan tugas-tugas mereka dengan 

baik ketika di sekolah. Sebagian di antaranya bahkan mungkin lebih 

mudah mempercayai guru mereka. Untuk itu, perlu kiranya setiap orangtua 

mengetahui dengan baik sosok guru yang mengajar anak-anaknya. Hal ini 

penting karena dalam pendidikan sekolah, orangtua dan guru harus 

menjadi satu tim yang baik. 

Jika orangtua dan guru bisa saling mengenal dan mempercayai, 

maka anak-anak tidak akan menentang salah satu dari mereka, ketika 

anak-anak itu malas atau menghindar dari tugas-tugasnya. Pengertian di 

antara orangtua dan guru menjadikan masalah kecil tidak berkembang 

menjadi besar, dan masalah besar bisa diselesaikan dengan lebih baik.  


