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1. Bagaimana pembinaan mutu sumber daya guru di SD Negri 2 Ulusawa

Kecamatan Laonti?

a. Kepala Sekolah

Dalam pengembangan sekolah mengembangkan sasaran kualitas seperti hal-

hal berikut:

1) Kepala sekolah memiliki rencana operasional tahunan yang

menggambarkan sasaran kualitas

2) Guru dan karyawan dilibatkan dalam perencanaan kualitas

3) Pimpinan unit-unit/ komponen sekolah berusaha untuk mencapai sasaran

kualitas

4) Fungsi kualitas merupakan bagian rencana kegiatan sekolah

5) Kepala sekolah memiliki metode spesifik untuk memantau kemajuan

menuju perbaikan kualitas sekolah

6) Terdapat rencana kualitas yang mempengaruhi semua unit sekolah, dan

7) Kepala sekolah memiliki rencana kualitas untuk masukan

b. Guru

Pelatihan untuk peningkatan sumber daya guru yang dibuat adalah dengan

membuat seminar, pelatihan sehari pembuatan RPP, kurikulum, Pelatihan

pengoprasian MS Office, Workshop PTK, pelatihan pembuatan Silabbus,

penentuan KKM dan lain sebagainya.

c. Guru

Desain pelatihan juga merupakan hal yang penting agar materi-materi yang

diberikan pada saat pelatihan lebih mudah diterima yaitu berkaitan dengan

isi/materi pelatihan, ruang kelas, instruktur dan praktik langsung, desain

pelatihan yang baik akan menjadi umpan balik bagi peserta maupun

penyelanggara, sehingga proses belajar dan transfer akan lebih mudah



d. Guru

e. Melalui aktivitas on-service training: guru terlibat dalam forum

Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk guru SD dan Musyawarah Guru

Mata Pelajaran (MGMP). Selain profesionalisasi jabatan guru, guru juga

perlu diberdayakan. Pemberdayaan guru  tersebut secara langsung antara

lain akan berdampak pada kinerja guru di sekolah.

2. Apa faktor yang mempengaruhi mutu sumber daya guru di SD Negri 2 Ulusawa

Kecamatan Laonti?

a. Kepala sekolah

Faktor kesejahteraan menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap kinerja

guru di dalam meningkatkan kualitasnya sebab semakin sejahteranya

seseorang makin tinggi kemungkinan untuk meningkatkan kerjanya.

Terpenuhinya berbagai macam kebutuhan manusia, akan menimbulkan

kepuasan dalam melaksanakan apapun tugasnya

b. Guru

Rata-rata gaji guru di negara ini belum menjamin kehidupan yang layak.

Hampir semua guru bekerja di tempat lain sebagai sambilan disamping

pekerjaannya sebagai guru tetap disuatu sekolah

c. Guru

Iklim negatif menampakkan diri dalam bentuk-bentuk pergaulan yang

kompetitif, kontradiktif, iri hati, beroposisi, masa bodoh, individualistis,

egois. Iklim negatif dapat menurunkan produktivitas kerja guru. Iklim positif

menunjukkan hubungan yang akrab satu dengan lain dalam banyak hal

terjadi kegotong royongan di antara mereka, segala persoalan yang ditimbul

diselesaikan secara bersama-sama melalui musyawarah

d. Guru

Kelemahannya, pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang dilakukan

dengan mengedepankan aspek kuantity dan quality. Dalam aspek kuantity,

Kepala Sekolah cenderung menggunakan atau memberdayakan guru-guru



yang sudah sering melakukan pelatihan sedangkan yang belum kadang

dipingggirkan terlepas dari aturan demikian, namun seharusnya kepala

sekolah di SD Negeri 2 Ulusawa Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe

Selatan harus bersikap adil, kreatif, dan visioner. Dalam hal quality,

pelatihan yang dilaksanakan masih cenderung bersifat normative dan tidak

memiliki terobosan-terobosan mendukung untuk meningkakan kualitas guru

di SD Negeri 2 Ulusawa Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan



Lembar Observsi

(Manajemen Sumber Daya Manusia di SD Negeri 2 Ulusawa)

No Indikator
Penilaian

Komentar
Ya Tdk

1 Peningkatan mutu melalui analisis
kebutuhan √

Analisis kebutuhan
diusulkan secara
struktural pada
dinas pendidikan

2 Peningkatan mutu melalui rekrutmen

√

Rekrutmen oleh
pemerintah dan
oleh satuan
pendidikan

3 Peningkatan mutu melalui seleksi dan
penempatan

√

Seleksi dilakukan
oleh pemerintah
sedangkan
penerimaan oleh
kepala sekolah
hanya melihat
kesesuaian ijazah

4 Pelaksanaan manajemen perencanaan

√

Sekolah tidak
melakukan
manajemen
perencanaan

5 Pelaksanaan manajemen
pengorganisasian √

Sekolah tidak
melaksanakan
manajemen
pengorganisasian

6 Pelaksanaan manajemen pelaksanaan
tindakan

√

Sekolah tidak
melaksanakan
manajemen
pelaksanaan
tindakan

7 Pelaksanaan manajemen pengawasan
√

Pengawasan
dilakukan oleh
kepala sekolah

8 Pelaksanaan manajemen evaluasi

√

Evaluasi hanya
pada guru PNS
oleh pegawai
Dinas Pendidikan
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