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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen

1. Definisi Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa inggris management yang berarti

peneglolaan, pengaturan atau pengurusan. Manajemen adalah serangkaian

kegiatan yang di lakukan oleh suatu kelompok, kumpulan atau organisasi tertentu

demi pencapaian tujuan bersama. Menurut G. R. Terry bahwa:

Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, yang dilakukan  untuk

menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan

menggunakan manusia atau orang dan sumber daya lainnya.1

Manajemen juga diartikan sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang

melibatakan bimbingan atua pengarahan suatau kelompok orang-orang kearah

tujuan-tujaun organisasional atau maksud-maksud yang nyata.2

Pada tingkat pula ini dapat di jelaskan bahwa manajemen adalah suatu

proses perencanaan (identifikasi kindisi obyektif), konsep yang akan

diimplementasikan, pengorganisasian (penempatan orang-orang da materilah yang

digunakan sebagai penunjang kegiatan, membagi unit-unit kerja dan atar uni).

Penggerakan (oprasional program) dan pengawasan dalam rangka melihat secara

cermat pelaksanaan program atau konsep. Manajemen adalah suatu kegiatan

pelaksaaannya disebut managing (pengelolaan), sedang pelaksanaannya (manajer

atau pengelola).

Manajemen sering dikatakan  sebagai ilmu, kiat dan profesi. Oleh

sebagaimana yang dinyatakan oleh Nanang Fatah dalam bahwa:

1 Sudarwan, Manajemen sekolah,(Jakarta : Bumi aksara, 2006), h. 18
2 Alfian Toar, Manajemen kewirausahaan,( Kendari:2007), h. 1
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bidang pengetahuan yang secara sistematika berusaha memahami

mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat

karena manajemen mencapai sasaran melaluai cara-cara dengan mengatur

orang lain dalam menjalankan tugas.dipandang sebagai profesi karena

manajemen dilandasin oleh kealihan khusus untuk mencapai suatau

prestasi. Manajer dan para professional dituntun oleh sebuah kode etik.3

Dari definisi di atas dapat diasumsikan bahwa manajemen merupakan

proses pelaksanaan manajemen yang dilakuakn oleh institusi atau  organisasi

tertentu demi mencapai tujuan yang ditetapakn. Manajemen dapat pula dipandang

sebagai bidang ilmu pengetahuan, strategi dan kegiatan professional.

2. Fungsi Manajemen

Dikatakn Hortz dalam lazaruth bahwa dalam menajemen terjadi

serangkaian kegiatan yang juga dapat kita sebut fungsi-fungsi menajemen yang

terdiri :

1. Perencanan (planning), yakni berupa menentukan target dan tujuan,
merencanakan jenis kegiatan (program) secara jelas

2. Pengorganisasian (organization) meliputi rekrutmen, penyususnan struktur
3. Pelaksanaan (actuating), yakni pelaksanaan, aktifitas atau kerja-kerja atau

program oleh struktur yang telah dilegalitasi berdasarkan kewenangan
profesi atau job description masing-masing;

4. Pengawasan (controlling) yakni pengawasan atas pelaksanaan program
dan kinerja struktur;

5. Penilaian (evaluation) yakni penelitian terhadap apa yang telah dicapai
dalam kurun waktu tertentu.4

Sehubungan dengan fungsi manajemen, Henry Fayol, menguraikan unsur-
unsur Planning, Oraganization, Comanding, Cordination

5

Bardasarkan akumulasi pemikiran beberapa pakaar, manajemen dapat

dikatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen pada dasarnya terdiri dari

perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pelaksanaan, pengarahan, kerjasama,

3 Nanang Fatah,Ekonomi dan pembiayaan pendidikan, (bandung:Remanja Rosdakarya, 2000),h. 17
4 Soewadji Lazaruth, Kepala sekolah dan tanggung-jawabnya, (Jakarta:kanisius,2004),h. 24
5 Winardi, Kepemimpinan dalam manajemen, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 161
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pengawasan dan pelaporan serta penilaian. Dengan demikian  secara umum fungsi

manajemen terdiri dari 4 unsur penting  yaitu

perencanaan,pengorganisasian,pelaksaan dan penilaian

Tahap perencanaan merupakan salah satu tahapan yang sangat menetukan

bagi terselenggaraanya aktifitas manajemen. Pada organisasi tertentu pencapain

tujuan mengalami hambatan di sebapkan oleh tidak adanya perencanaan yang

matang. Selanjutnya lazaruth mengemukakan unsur-unsur yang menjadi

komponen dari perencanaan yaitu planning(perencanaan), police ( kebijakan),

prosedur ( tahapan) progress ( kemajuan) dan program ( kegiatan ).6

Dalam konteks ini di sebutkan bahwa fungsi dari perencanaan yaitu:

1. Menjelaskan secara tetap tujuan dan cara pencapaian ;

2. Sebagai pedoman bagi semua orang terlibat dalam organisasi bagi

penyusunan perencanaan;

3. Alat pengawasan program;

4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya;

5. Membatasi kewenangan dan pembagian kerja secara sistematis;

6. Menetapkan tolak ukur kemajuan pelaksaan program 7

Proses perencanaan ini biasanya di lanjutkan dengan tahapan

pengorganisasian senbelumprogran-program yang di tetapkan dalam perencanaan

di laksanakan. Dalam tahapan pengorganisasian terdaoar 2 asas yang paling

penting mendasar dalam penyusunan struktur organisasi yakni asas kordinasi dan

asas hirarki. Asas asas ini terdiri dari 16 prinsip yakni persiapan perencanaan,

mengorganisasian  fakta, penetapan otoritas, kordinasi perencanaan, perumusan

keputusan, rekrutmen, perumusan tugas, motivasi, penetuan imbalan, penetuaan

komando, keselerasan sumber daya, penetuan bentuk bentuk pengawasan,

efisiensi dan efektifitas.8

6 Lazaruth, op.cit.,h.12
7 Lazzarauth, op,cit,h.13
8 Winardi,manjemen perilaku organisasi,(bandung :pranada media,2004)h.60
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Setelah proses pengorganisasian di laksanakan maka seluruh program siap

untuk di jalankan pada periodi periodic tertentu. Actuating ( pelaksanaan)dalam

konteks ini merupakan aktivitas nyata dalam sebuah organisasi. Pelaksaan

berhubungan dengan aktivitas mempengaruhi agar mereka berinisiatif melakukan

kerja-kerja demi pencapaian target yang di tetapkan dengan kata lain pelaksaan

atau penggerakan merupakan wujud tugas dari pemimpin beserta seluruh staff di

bawahnya untuk melaksanakan seluruh program secarah optimal

Dalam pelaksaan di butuhkan pengawasan( controlling) terhadap kerja-kerja

aktivitas yg di lakukan. Pengawasan yang baik hendaknya meliputi unsur yaitu

prinsip konfereensif( menyeluruh), terpadu ( di lakukan bersama) dan diagnostic

( memecahkan masalah).

Berdasarkan uraian fungsi-fungsi manajemen di atas dapat di katakana

bahwah fungsi-fungsi manajemen merupakan kesatuan yg utuh, terintegrasi dan

tidak bias di pisahkan satu dengan yang lainnya. Fungsi-fungsi ini harus di

jalankan secara optimal demi mencapai tujuan organisasi

B. Manajemen Strategik

1. Definisi manajemen strategik

Manajemen strategik dalam dunia pendidikan bias diibaratkan sebagai

sebuah upaya membangun input untuk menghasilakan output. Input dalam dunia

pendidikan adalah berupa tenaga pengajar/dosen yang berkualitas, ketersediaan

saran dan prasarana pendidikan, administrasi yang baik, sedangkan outputnya

adalah berupa lulusan suatu institusi pendidikan yang berkualitas yang sesuai

dengan kebutuhan zaman. Untuk mencapai output ini dibutuhkan proses, yang

disebut dengan proses manajemen strategic.

Manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan

mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh

seluruh jajaran suatu oraganisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

tersebut.9

9 Sondang p siagian, manajemen strategik,( Jakarta:Bumi Aksara,1995), h.15
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Manajemen strategik merupakan proses atau rangkaian kegiatan

pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai

penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan

diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai

tujuan.

Sedangkan pengertian manajemen strategik menurut Hadari Hawawi,

pengertian strategi ada 4 (empat)

Pengertian pertama Manajemen strategik adalah proses rangkaian kegiatan
penga,bilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan
cara pelaksanaanya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan
oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya.

Pengertian yang kedua manajemen strategi adalah usaha manajerial
mengembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang
muncul guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misis yang
telah ditentukan. Dari pengertian tersebut terdapat konsep yang secara relative
luas dari pengertian pertama yang menekankan bahwa manajeman atrategik
merupakan usaha manajerial menumbuh kembangan kekuatan organisasi, yang
mengharuskan kepala sekolah dengan atau tanpa bantuan manajer bawahannya
(Wakasek, Pembina OSIS, Kepala Tata Usaha), untuk mengenali aspek-aspek
kekuatan organisasi yang sesuai dengan misinya yang harus
ditumbuhkembangkan guna mencapai tujuan strategic yang telah ditetapkan.
Untuk setiap peluang atau kesempatan yang terbuka harus dimanfaatkan secara
optimal

Pengertian yang ketiga, Manajemen Strategik adalah arus keputusan dan
tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif untuk
membantu mencapai tujuan organisasi. Pengertian ini menekankan bahwa arus
keputusan dari para pemimpin organisasi (Kepala Dinas, Kepala Sekolah) dan
tindakan berupa pelaksanaan keputusan, harus menghasilkan satu atau lebih
strategis, sehingga dapat memilih yang paling efektif atau yang paling handal
dalam usaha mencapai tujuan organisasi

Pengertian yang keempat, manajemen strategic adalah perencanaan
berskala besar (disebut Perencanaan Strate) yang berorientasi pada jangkauan
masa depan yang jauh (disebut VISI), dan ditetapkan sebagai keputusan
manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar
memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut MISI), dalam usaha
menghasilkan sesuatu (Perencanaan Operasional) yang berkualitas, dengan
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diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut Tujuan Strategik) dan
berbagai sasaran (Tujuan Operasional) organisasi.

Pengertian yang  cukup luas ini menunjukan bahwa manajemen strategi

merupakan suatu system yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen

yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara

serentakkearah yang sama pula10

2. Faktor Yang Harus Di Perhatikan Manajemen Dalam

Memutuskan Suatu Strategi

Dalam memutuskan suatu strategi, seorang manajer harus memperhatikan

berbagai factor yang sifatnya kritikal:

1. Menentukan misi pokok suatu organisasi karena manajemen

puncak yang menyatakan secara garis besar apa yang menjadi

pembenar keberadaan suatu organisasi

2. Dalam merumuskan dan menetapakan strategic, manajemen

puncak mengembangkan profil tertentu bagi organisasi. Profil yang

dimaksud harus menggambarkan  kemampuan yang dimiliki dan

kondisi internal yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan

3. Pengenalan tentang lingkungan dengan mana organisasi

berinteraksi tetutama situasi yang membawa persaingan yang mau

tidak mau harus dihadapi oleh organisasi apabila organisasi yang

bersangkutan ingin tidak hanya mampu melanjutkan eksistensinya,

akan tetapi juga meningkatkan efektivitas dan produktivitas

kerjanya

4. Suatu strategic harus merupakan analisis yang tepat tentang

kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, kelemahan yang melekat

pada dirinya  berbagai peluang yang timbul dan harus

dimanfaatkan serta ancaman yang diperkirakan akan dihadapi

10Hadari Nawawi, Mananjemen Strategik, http://www.tendik.org/ diakses 20 Desember 2015
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5. Mengidentifikasikan beberapa pilihan yang wajar  di telaah lebih

lanjut dari berbagai alternative yang tersedia dikaitkan dengan

seluruh upaya yang akan dilakukan  dalam rangka pencapaian dan

tujuan sasaran organisasi

6. Menjatuhkan pilihan pada suatu alternative  yang paling tepata

dikaitkan sasaran jangka panjang yang dianggap memiliki nilai

yang apaliang strategic dan diperhitungkan dapat dicapai kareana

didukung  oleh kemampuan dan kondisi internal organisasi

7. Suatu sasaran jangka panjang pada umumnya mempunyai paling

sedikit  empat ciri yang menonjol: (sifatnyan yang idealistic,

jangkauan waktunya jauh kemasa depan, hanya bias dinyatakan

secara kualitatif dan masih abstrak

8. Memperhatikan pentingnya oprasionalisasi keputusab dasar yang

dibuat dengan memperhitungkan kemampuan organisasi dibidang

sarana prasarana dan waktu

9. Mempersiapkan tenaga kerja yang memenuhi berbagai persyratan

bukan hanya berati  kualisifikasi teknis,  akan tetapi juga

keperilakuan serta mempersiakan system manajemen sumber daya

manusia yang berfokus pada pengakuan dan penghargaan harkat

dan martabat manusia dan organisasi.

10. Teknologi yang di manfaatkan yang karena peningkatan

kecanggihan hanya memerlukan seleksi yang tepat.

11. Bentuk,tipe dan struktur organisasi yg akan di gunakan pun sudah

harus turut di perhitungkan.

12. Menciptakan suatu system pengawasan sedemikian rupa sehingga

13. System penelitian sehingga keberhasilan atau ketidak keberhasilan

pelaksana strategi yang di laksanakan berdasarkan serangkaian

kriteria yang rasional dan obiektif
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14. Menciptakan suatu system umpan balik sebagai suatu

instrumeyang ampuh bagi semua pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan strategi yang telah di tentukaan itu untuk mengetahui

apakah sasaran terlampaui hanya segera tercapai atau bahkan

mungkin tercapai11

3. Factor –faktor yang berpengaruhi dalam rancang bangun system

manajemen strategic

Factor faktor yang berpengaruhi dalam rancang bangun system

manajemen strategic antara lain:

1. Tipe dan struktur organisasi

2. Gaya manajerial

3. Komplesitas lingkungan ekternal

4. Hakekat permasalahan yang di hadapi12

Manajemen strategic juga merupakan suatu proses yang di namik karena

ia berlansung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategis selalu

memerlukan peninjauan ulang bahkan mungkin perubahan di masa depan. Salah

satu alas an utama mengapa demikian halnya ialah karena kondisi yang di hadapi

oleh suatu organisasi baik yang sifatnya internal maupun ekternal selalu berubah-

ubah pula. Dengan perkataan lain strategi manajemen di maksudkan agar

organisasi yang berhasil adalah organisasi yg tingkat efektivitas tinggi.

4. Tujuan dan manfaat manajemen strategi

Adapun tujuan dari manajemen strategi,di antaranya seperti

di bawah ini:

 Untuk menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah di

pilih secara efektif dan efisian.

11Ibid,h.25
12 Siagianop.cit 28
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 Untu mengevaluasi kinerja, meninjau, menkaji ulang,

melakukan penyesuaian dan mengkroreksi jika terdapan

kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan strategi.

 Untuk memperbaharui strategi yang di rumuskan supaya

sessuai dengan perkembangan lingkungan eksternal

 Untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan,peluang

serta ancaman yang ada

Beberapa manfaat yang dapat di peroleh dari manajemen

strategi,diantaranya seperti seperti sebagaimana di bawa ini:

 Dapat menghasilkan keputusan terbaik karena interaksi

kelompok yang mengumpulkan berbagai macam keputusan

strategi yang lebih besar atau bannya

 Aktivitas dari formulasi strategi dapat mempertinggi

kemampuan dari peruahaan dalam menghadapi berbagai

macam masalah yang sedang di hadapi

 Keterlibatan pegawai di dalam formulasi strategi dapat

memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan

produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi, dengan

begitu dapat mempertinggi motivasi kerja pegawai

 Penerapan dari penerapan strategi dapat membuat manajemen

organisasi menjadi lebih peka terhadap ancaman ekternal(

ancaman dari luar)

 Dapat mencegah timbulnya berbegai macam masalah yang

berasal dari luar perusahaan dari serta dapat meningktan

kemampuan perusahan dalam menghadapi masalah.

 Membuat organisasi dapat melaksaan semuah aktivitas

operasionalnya secara dan efektif13

13Suryono,tujuan dan manfaat manajemen
Strategic,http://www.tendik.org//diakses tanggal 12 januari 2016
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5. manajemen strategic aspek

Menurut siagian 14, manajemen strategic terdiri atas 10 aspek. Untuk lebih

jelasnya dapat di lihat pada table ini yaitu :

No Aspek indikator

1 Peruusan visi isi

organisasi

-Memhami konsep organisasi tersebut

-Menentukan tujuan utama yang harus

dicapai

-memberikan gambaran tentang citra

yang hendak diberikan kepada

masyaraka luas

-memberikan gambaran secara jelas

tentang tujuan yang hendak dicapai

2 Penentuan profil

organisasi

-menggambarkan citra organisasi di

proyeksikan kemasyarakat laus

-menunjukan tujuan atau hasil yang

dicapai kepada masyarakat

-memeberikan gamabaran pekerjaan

yang akan di laksanakan dalam

organisasi

-memberikan pengutan identitas yang

telah dinyatakan dalam misi

3 Melakukan analisis

dan pilihan srategik

-melakukan analisasi terhadap pilihan

strategik  yang akan diambil

-memilih strategic yang tepat untuk

dilaksanakan

4 Penetapan sasaran

jangaka panjang

-menganalisis semua kemungkina yang

terjadi pada organisasi pada jangka yang

panjang

-menetapakn tujuan dan rincian sasran

14Siagian h.30
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jangkan panjang yang  ingin di capai

5 Penetapan sasaran

jangka pendek

-menganalisis semua kemungkina yang

terjadi pada organisasi jangka pendek

-menentukan ujuan dan rinvcian sasaran

jangak pendeak yang ingin di capai

6 Penetapan sasaran

ajangka menengah

-menganalisis semua kemungkinan

yanag terjadi pada organisasi pada

jangka  menengah

-menenetukan konsentarsi pada satu

strategi yang ditetapakan

-Melakuakn inovasi terhadap

pelaksanaan startegi yang ditetapkan

7 Penentuan strategic

operasional

-menganalisis semua kemungkinan yang

terjadi pada organisasi pada jangka

panajang

-menetapakan rencana strategi

oprasional yang dilaksanakan

8 Perumusan

kebijaksanaan

-penetapakan standar operasional

prosedur (SOP) organisasi

-menetapakan kebijakan yang efekrtif

9 Pelembagaan

strategik

-mengimplementasikan strategi induk

dan strategi iprasional

-pilih strategi yamg telah dibuat

menjadilik setiap orangdalam organisai

10 Ppenciptaan system

pengawasan

-menlakuakn pengawasan terhadap

kegiatan oprasiaonal sedang

berlangsumg
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C KEPALA SEKOLAH

a. Definisi kepala sekolah

suatu orgnisasi atau dalam suatu lembaga. Sedangkan sekolah

adalah sebuah lembaga dimana tempat meneripma dan meberi

pelajaran.

Jadi kepala sekolah dpat diartian adlah seorangi tenaga

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah

diaman diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murit yang

menerima pelajaran.

Kepala sekolah juga merupakn jabatan kepemimpina yang

tidak bias diisi oleh orang-orang tanpa didasarkan atas

pertimbangan pertimbangan. Siapa pun yang akan diangkat

menjadi kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta

persayaratan-persayaratan tertentu seperti: latar beslakang

pendidikan, pengalaman, usia, pengkat dan integritas.15

Oleh sebab itu, kepala sekolah pada hekekatnya adlah

pejaba formal, sebab pengangkatannya melalui suatu proses dan

prosedur yang didasarkan atas peraturan yagn berlaku. Secara

system jabatan formal dapat diuraikan melalui berbagai pedekatan:

pengangkatan, pembinaan dan tanggung jawaba.

Keberhasilan sekolah tergantung kepala sekolahnya,

16

Kepala sekolah jug merupakan personil sekolah yang

bertanggkung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan sekoalh

terhadap seluruh kegiatan-kegiatan kepala sekolah, kepala sekolah

15 Wahjosumidjo, kepemimpinan kepala sekolah:Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya, (Jakarata:Raja
Grofindo Persada, 2003),H. 81

16Muhammad Arsyad, Kepemimpina Kepala Sekoalah,http://www.tendik.org/diakses Tanggal 05 Desember
2015



18

mempunyai tanggung jawab penuh untuk peneyelenggaraan

seluruh kegiatan pendidikan dalam linlgkungan sekolah yang

dipimpipnnnya dengan dasar pancasila. Sebagaiaman

1. Meningkatkan ketakwaan terhadap tuhan yang maha

esa

2. Meningkatkan keceerdasan dan keterampilan

3. Menperinggi budi perkerti

4. Memperkuat kepribadian

5. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah

air.17

Kepala sekolah saja tidak ssaja bertanggung jawab atas kelancaran

jalannnya secara teknis akademik sasja, akan tetapi segala kegiatan, keadaan

lingkuangn skeolah dengan kondisi dan situasiknya

b. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah

Kedudukan kepala sekolah adalah kedudukan yang cukup sulit pada satu

pihak ia adalah seorang atasan karena dia diangkat oleh atasanl tetapi pada lain

pihak, ia adalah wakil guru-guru atau stafnya. Ia adalah suara dan keinginan guru.

Sebagai seorang atasan iamempunnyai tanggung jaawab sebagai tangan kanan

atasan untuk membina sekolah guru-guru serta anggota staf yang lainnnya. Dan

sebagai wakil guru-guru ia harus mampun menerjemahkan aspirasi-aspirasi dan

keinginan-keinginan mereka. Jadi disimpulkan bahwa kedudukan kepala sekolah

Dalam kedudukan yang demikian itu, kepala sekolah mengemban tugas

pokoknya yaitu membina dan mengembangkan sekolahnya secara terus-menerus

sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Utnuk melaksanakan

tugasnya ini ada tuga jalan yang harus ditempuh yai

prasaran adminsitratif, pembinaan sataf dalam kemammpuan profesinya,

pembinaan didri sendiri dalalm kepemimpinannya.18

17Daryanto, Administarasi Pendidikan, (soslo:rineka cipta,1996),h. 80
18Lazaruth, op. cit., h. 20-1
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Selanjutnya wahjosumidjo mengemukakan untuk menjadi seorang pejabat formal,

kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap atasan, terhadap

rekan sesame kepala sekolah atau lingkungan terkait dan kepada bawahan

Seorang kepala sekolah mempunyai atasan, yaitu atasan langsung atasan

yang lebih tinggi. Karena kedudukannya yang terkait kepada atasan/sebagai

bawahan, maka semoga kepala sekolah harus :

a. Wajib loyal dan melaksanakan apa yang digariskan oleh atasan;

b. Wajib berkonsultasi atau memberikan laporan mengenai pelaksanaan

tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

c. Wajib selalu emelihar hubungan yang bersifat hirarki antaran kepala

sekolah dan atasan.

2. Kepada sesama rekan kepala sekolah atau instansi terkait

a.wajib memelihara hubungan kerja sama yang baik dengan para kepala sekolah

yang lain;

b. wajib memelihara hbuungan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan

lingkungan baik dengna instansi terkait maupun tokoh-tokoh masyarakat dan BP3.

3. kepada bawahan

Kepala sekolah berkewajiban menciptakan hubungan yang sebaik-baiknya

dengan para guru, staf dan siswa sebab esensi kepemimpinan adalah pengikutan

Peran kepala sekolah sebagai pejabat formal. Secara dsingkat dapat

disimjpulakn sebagai besrikut :

a. Kedudukan sebagai pejabat formal, kepala sekolah diangkat dengan surat

keputusan oleh atasan yang mempunyai kewenangan dalafm pengangkatan

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang belaku;

b. Sebagai pejabat formal memilliki tugas dan tanggung jawab yang jelas

serta hak-hak dan sanksi yang perlu dilaksanakan dan dipatuhi;

c. Sebagai pejabat format kepala sekolah secara hirerarki mempunyai atasan

langsung, atasan yang lebih tinggi memiliki bawahan;
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d. Sebagai pejabat formal kepala sekolah mempunyai kepangkatan gaji dan

karier;

e. Sebagai pejabat formal kepala sekolah berkewawjiban dan bertanggung

jawab atas keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan/misinya.

C. Fungsi kepala sekolah

dalam usah meningkatkan mutu sekolah seorang kepala sekolah dapat

memprbaiki dan mengembangkan fasilitas sekoalh; misalnya gedung,

perlengkapan atau peralatan, keuangnan, system pencatatan, kesejahteraan dan

lain-lain. Yang semuanya itu tercakup dalam bidang adminstrasi pendidikan

usaha peningkatan mutu dapt dilakukan dengan cara menigkatkan mutu

guru dan seluruh staff sekoha, misalnya melalu rapat, diskursi, seminar, observasi

kelas, penatara, prpustakaan dan sebagainya. Kegiatanpkegiatan demikian ini dapt

digolongkan pada kegiatan supervise

peningkatan dalam bidang administrasi dan supervise saja belum

merupakan jaminan atau keberhasilan peningkatan mutu pendidikan disekolah.

Ada factor lain yang tidak kalah pentingnya yaitu maslah kepemimpinan.

Peningkatan mutu dapt berjalan dengan baik apabila guru-guru bersifat terbuka,

kratif danmemiliki semangat kerja yang tinggi. Semua itu hanya dapat terjadi

apabila mereka berada dalam suatu suasana kerja yang menyenangkan, aman dan

menantang. Suasana yang demikian ditentukan oleh bentuk dan sifat

kepemimpinan yang dilakukan kepala sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah

harus terus menerus, berusah mengembangkan diri agar kepemimpinannya

berkembang pula. Hal ini merupakankewajiban yang penting sekali Karen

fungsinya sebagai prmimpin pendidikan (educational leader).19

Dalam melakukan peningkatan professional guru harus menjalankan

fungsinya sebagai :

19Diresume dalam Sowadji Lazaruth, kepala sekolah dan tanggung-jawabnya,
(Yogyakarta:kanisisus, 2004), h. 20-21
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1. Administrator yaitu fungsi merencanakan, mengorganisasikan,

mengarahkan, mengkordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan

sekolah

2. Pemimpin sekolah, yatiu fungsi mewujudkan hubungan manusiawi yang

haronis dalamrangka kerja sama agar setempak seluruhnya bergerak

kearah pencapaian tujuan melalui kesediaan melaksanakan tugas masing

masing secara efektif dan efisien.

3. Manager pendidikan fungsi mewujdukan penda yang penggunaan setiap

personal secara tetap, agar mampu melakasanakan tugas-tugasnya ssecara

maksimal untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, baik dari segi

kaulitas maupun dalam proses belajar mengajar disekolah.

4. Sebagai pendidikan, yaitu gungsi sebagai seorang pendidikan kepala

sekoalh dituntut harus mampu menanamkan dan meningkatkan empat

macam nialai yaitu :

a. Mental, hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak manusia;

b. Moral, hal-hal ylang berkaitan dengan ajran baik buruk mengenai sikap

dan kewajiban atau moral yang diartikan sebagi ahlak, budi perkeri dan

kesusilaan.

c. Fisik, hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, kesehatan

dan penampilan manusia secara lahiriah;

d. Artistic, hal-hal yang berkatian dengan kepekaan manusia terhadap seni

dan keindahan

5. Sebagai staff, fungsi karena keberadaan kepala sekolah di dalam

lingkungan oragansasi yang lebih luar berada dibawah kepemimpinan

pejabat lain, baik langsung maupun tidak langsung (subordinated), yang

berperan sebai atasan kepala sekolah. Oleh sebab itu, seorang kepala

sekolah juga melakukan tugas-tugas staff, artinay sseorang yang bertugas

memmbantu atasan dalam proses pengelolaan organisasi.20

20 Wahyisumidjo, Op. Cit. h. 94
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Dari pengakuan diatas 5 (lima) fungsi pokok kepala sekolah, yaitu ;

Sebagai administrator, pemimpin sekolah, manager pendidikan,

pendidikan dan staff. Dalam pembahasan ini akan menguaikan fungsi kepala

sekolah administrator pendidikan. Kepala sekolah harus diselengarakan

berdasarkan konsep administrative,yaitu merencakan, mengorganisasikan,

megarahkan, mengorganisasikan, mengarakan, mengkordinasikan serta

mengawasi (control)

Dari fungsin diatas kepala sekolahsebagai administrator pendidikan maka

oleh Suryo Subroto mengatakan bahwa;

Kepala sekolah sebagai seorang yang bertugas membina lembaga

(Sekolah) agar mencapai pendidikan harus mampu berperan untuk merencanakan

mengarahkan, mengorganisasikan, mengkordinir,serta mengawasi semua yang

dilakuakan disekoalah. Hal ini menunjukan bahwa kepala sekolah berperan

sebagai administrator dan supervisor pendidikan.21

Berdasarkan berbagai uraian tersebut dapat diasumsiakan bahwa peranan

kepala sekolah yang utama adalah menjalankan fungsi kepemimpinannya di

sekolah tertentu. Fungsi terebut meliputinfungsi manajer, sebagai supervisor

maupun sebagai administrator.

Sejak lahir ilmu administarasi dan manajemen,para ilmuwan yang

menkuninya telah dan terus berusaha melakukan berbagai penelitian dlam rangaka

akumulasi pengetahuan dan teori tentag proses manajemen termasuk tentang

fungi-fungsi manajeril. Berbagai pemikiran dan penilitian tersebut telah brhasil

berbagai klasifikasi fungsi-fungsi manajerial itu mutlak perlu dikuasai oleh

manajer.

Istilah manajer diartikan sebagai orang yang bertangguang jawab atas

terlaksananyaatas tugas dengan hasil yang maksimal. Pada prinsipnya manajer

sma dengan pemimpin, dimana kepemimpinan adalan kemampauan dan kesiapan

yang dimiliki seorang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun,

21Ibid, hal 31
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mengggerakan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar dapat meneriama

pengaruhnya. Dan selanjuatnya berbuat yang dapat membuat tujuan tertentu

tercapai.

Adapun pengertian manajemen adalah seorang pekerjaannya menekankan

padanya untuk merencanakan, mengorganisasian, memberi motivasi, inovasi

(membawa perubahan) dan mengawasi pekerjaan oaring-oarang lain. Dengan

kesimpulan diatas analais menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan

manajer adalah oranng yang mempunyai jabatan kepala atau ketua dalam sebauah

organisasi, mempunyai wewenang kepengurusan, sehingga ia mampu melakuakn

fungsi manajemen.

Sementara itu kepemimpinan manajerial menurut Horold koontz dan

Heinz Wihich dikutip dalam Winardi, manajerb adalah mereka yang

melaksanakan tugas-tugas dan fungsi manajemen pada setiap tingkat perusahaan

jenis manapun juaga.22

Menurut Stoner dikutip dalam Wahjosumidjo, ada 8 (delapan) fungsi

seorang manajer yang perlu dilaksanakan dalam suatu organisasi, yaitu bahwa

para manajer:

1. Bekerja dengan dan melalui orang lain;

2. Bertangguang jawab dan mempertanggung jawabakan;

3. Mampu menghadapi berbagai persoalan;

4. Berpikir secara realistis dan konseptual;

5. Sebagai juru penengah;

6. Sebagai seorang pemimpin;

7. Sebagai seorang administrator;

8. Pengambil keputusan;23

Kedelapan fungsi manajerial tersebut berlaku bagi kepala sekolah,

sehingga kepala sekolah yang berperan mengelolah kegiatan ahrus mampu

mewujudkan kedelapan fungsi tersebut dalam perilaku sehari-hari walaupun pada

22 Winardi, Op. Cit, h. 2
23Wahjosumidjo, Op. cit. h, 96-99
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pelaksanaannyasanagat dipengaruhi oleh factor suber daya manusia seperti guru,

staff, siswa, orang tua siswa, sarana setra suasana dan afactor lingkungan diamana

sekkalah itu berada. Agar seoarang kepala sekolah  secara efektif dalam

melaksanakan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus memahami dan

mampu mewujudkannya dalam tindakan atau perilaku.

Sebagaimana dilakukan Oleh Hersey dalam Wahjosumidjo bahwa tugas-

tugas manajerial paling tidak diperlukan tiga macam bidang:

1. Teknicals Skills

 Menguasai pengetahuan tentang mode, proses, prosedur

dan taktik untuk  melaksanakan kegiatan khusus;

 Kemamapuan uantuk memamfaatkan serta

mendayaguanakan sarana, peralatan yang diperlukan dalam

mendukung kegiatan yang bersifat khusus tersebut.

2. Human Skills

 Kemampuan untuk memahami perilaku manusia dan proses

kerjasama;

 Kemampun untuk memahami isi hatidan sikap motif orang

lain, mengapa mereka berkata dan berperilaku;

 Kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan aktif;

 Kemampuan untuk menciptakan kerja sama yang efektif,

koperatif, priktis dan diplomatis.

 Mampu berperilaku yang dapat diterima.

3. Contencstual Skills

 Kemampuan analisis;

 Kemampuan berpikir rasional;

 Ahli atau cakapmdalam berbagai macam konsepsi;

 Menganalisis bergai kejadian seta mamapu memahami

berbagai kecenderungan;

 Mampungantisipasi perintah;
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 Mampu mengenali macam-macam kesempatan problem-

problem social.24

Peranan kepala sekoalah sebagai manajer sangat memerlukan ketiga

macam keterampilan tesebut. Dalam konteks itu, human skil merupakan

keterampilan yang  memerlukan perhatian khusus dari kepala sekolah, sebab

melalui human skill kepala sekolah memahami isi hati, siakap dan motif orang

lain, mengapa orang tersebut berkata dan berperilaku.

Berdasarkan uraian diatas dapat diakumulasi pemikiran bahwa

kemampuan manajerial kepala sekolah adalah berbagai potensi yang harus

dimiliki kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan

peranan sebagai pemimpin (manajer) di sekolah tertentu. Kemampuan manajerial

ini meliputi kemampuan melaksanakan tugas, tanggung jawab, kewenangan dan

sekaligus peranannya sebagai pemimpin.

Kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi harus memiliki kredibilitas

yang tinggi dan mempunyai strategi-strategi kepemimpinan tertentu, hal ini sesuai

dengan mulyasa yang menerangkan bahwa untuk menjadi kepala sekolah yang

professional dan memiliki kredibilitas yang tinggi maka dibutuhkan strategi

kepala sekolah yaitu:

1. Efektifitas proses pendidikan

2. Tumbuhnya kepemimpinan sekolah yang kuat

3. Pengelolah tenaga kependidikan yang efektif

4. Budaya mutu

5. Bekerja sama

6. Kemandirian

7. Partisipasi wargah sekolah dan lingkungan masyarakat

8. Transparan dalam wacana demokrasi pendidikan

9. Kemampuan untuk berubah

10. Evaluasi dan perbaikan lanjutan

24Ibid, h.101
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11. Tanggap terhadap kebutuhan

12. Akuntabilitas.25

Kepala sekolah yang berhak adalah kepala sekolah yang berkualitas.

Kualitas yang dimaksud adalah kepala sekolah yang mampu membawa dan

memanfaatkan semua potensi untuk kemajuan sekolah yang mampu membawa

dan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk kemajuan sekolah, serta kepala

sekolah yang benar-benar memiliki latar belakang kependidikan dan pengalaman

yang cukup dan dapat menyelesaikan malah-masalah yang dihadapi sekolah

dengan baik. Kepala sekolah yang dapat mengelolah sumber daya pendidikan

yang ada di lembaga pendidikan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Indicator peningkatan kinerja guru salah satu upaya atau usaha yang dapat

dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka peningkatan kemampuan

professional guru yang dipimpinya, khusus guru kelas, guru pendidikan agama

islam dan guru-guru lainya adalah supervise pendidikan yangdilakukan secara

terus-menerus dan kontinu. Usaha untuk membantu meningkatkan dan

mengembangkan potensi sumber daya guru dapat di laksanakan dengan berbagai

alat (device) dan teknik supervis.

D. Hakikat Peningkatan Kinerja Guru

1. Kinerja Guru

Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan,

kemampuan kerja.26. Istilah kinerja memiliki pengertian kualitas kerja yang

dimiliki dan diaktualisasikan oleh seseorang yang dapat dijadikan standard ukur

kemampuan dan profesionalitasnya27.

Menurut Aritonang, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang

atau krlompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan

tanggung-jawab masing-masing dalam rangka mencapai tijuan organisasi

25Mulyasa, manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah,(jalarta:Bumi Aksara,2012), h.90
26 Poewardharminta, kamus umum bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003), h. 317
27Ibid., h. 521



27

bersangkutan, secara legal, tidak melanggar moral ataupun etika28 . Selanjutnya

mangkunegara (dalam Aritonang) menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja

secara kualitas dan kuatitas yang dicapai oleh seseorang pegaiwai dalam

melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya29 .

Berdasarkan beberapa pengertian di atas kinerja dapat diartikan sebagai

prestasi atau kemampuan kerja seseorang baik secara kuantitas maupun kualitas

secara individual maupun organisasi terutama dalam melaksanakan fungsi dan

tanggung-jawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas kinerja dapat diartikan sebagai

prestasi atau kemampuan kerja seseorang baik secara kuantitas maupun kualitas

secara individual maupun organisasi terutama dalam melaksanakan fungsi dan

tanggung-jawab yang diberikan kepadanya.

Istilah kinerja guru merupakan salah satu bagian dari kinerja secara umum.

Kinerja guru dimaksudkan sebagai kemampuan atau prestasi kerja guru dalam

funginya menyelenggarakan proses pembelajaran. Ini berarti pula bahwa kinerja

guru adalah berbagai bentuk aplikasi dari tugas dan peranan guru yang

diaktualisasikan berdasarkan kemampuan dan profesionalitas yang dimilikinya

sebagai indicator dalam mengukur sejauh mana kompetensi guru.

Kinerja guru diantaranya mendasain program pengajaran dan

melaksanakan proses belajar mengajar. Mengacu pada pengertian tersebut, kinerja

guru dapat diukur dari imput yang diberikannya pada proses belajar mengajar dan

seberapa besar output yang dihasilkannya berupa kualitas peserta didik. Dalam

pengertian lain kinerja guru sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi dan hasil

yang dicapainya dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kinerja guru yang

dimaksud adalah prestasi atau kemampuan kerja guru yang diukur berdasarkan

input maupun output yang dihasilkannya.

28Aritonang, Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompentai Kinerja di SMP,
(Jakarta:RemajaRosdakarya,2002),h. 53
29Ibid., h. 5
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2. Bentuk dan Indikator Kinerja Guru

1. Bentuk Kinerja Guru

Bentuk Kinerja Guru bias di lihat dari tugas pokok guru yaitu menyusun

program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisis

hasil/hasil evaluasi, serta menyusun program perbaikan dan pengayaan.

Indikator penilaian kinerja guru dilakukan terhadap tiga kegiatan

pembelajaran dikelas yaitu :

1. Perencanaan program kegiatan pembelajaran

Tahap perencanaan dalam kegiatan adalah tahap yang berhubungan

dengan kemampuan guru dalam menyusun program pembelajaran yang

dilakukannya

2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan adalah inti penyelenggaraan

pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan

media dan sumber belajar dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran

3. Evaluasi/Penilaian pembelajaran

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan yang ditunjuk untuk mengetahui

tercapai atau tidaknya pembelajaran yang telah dilakukan.

2. Indikator Kinerja Guru

Jabatan sebagai seorang guru bukan hanya sebagai jabatan fungsional

tetapi lebih bersifat professional, artinya jabatan yang lebih erat kaitannya dengan

keahlian dan keterampilan yang telah dipersiapkan melalui proses pendidikan dan

pelatihan secara khusus dalam bidangnya. Karena guru telah dipersiapkan secara

khusus untuk berkiprah dalam bidang pendidikan,Maka jabatan funsional guru

bersifat profesiaonl yang selalu dituntut untuk terus mengembangkan profesinya.

A. Tabrani rusyan dkk, menyarankan bahwa dalam rangka mengatasi

permasalahan- prmasalahan global sekolah perlu menerapkan budaya kinerja

dalam proses pembelajaran dengan cara sebaagai berikut :
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a. Meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan

para siswa.

b. Menggalakan penggumaan alat dan media pendidikan dalam proes

pembelajaran.

c.

proses pembelajaran yang efketif dan efisien.

d. Menatap penyala gunaan proses pembelajaran sehingga prose

pembelajaran berdaya guna dan berhasil guna.

e. Membina peserta didik yang mengharagai niali-nilai unggul dalam proses

pembelajaran.

f. Memotivasi peserta didik menghargai, dan mengejar kualitas yang tinggi

melalui proses pembelajaran.

g. Meningkatkan prose pemelajaran sesuai dengan kebutuhan globalisasi.

h. Memberi perhatian kepada peserta didik yang berbakat.

i. Mengubah peserta didik untuk berorientasi kepada kekaryaan bukan

kepada ijazah.

j. Membudayakan sikap kritis dan terbuka sebagai syarat tumbuhnya pola

pikir siswa yang lebih demokratis.

k. Membudayakan nilai-nilai yang mncintai kualitas.kepada peserta didik.

l. Membudayakan sikap kerja keras, produktif, dan disiplin.30

Indiator kinerja guru juga dapat mengacu pada pendapatan mana sudjana

tentang kompetensi kinerja guru, yaitu:

a. Menguasai bahan yang akan diajarkan.

b. Mengelola program belajar mengajar.

c. Mengelola kelas.

d. Menggunakan media/sumber pelajaran.

e. Menguasai landasan-landasan kependidikan.

f. Menilai prestasi siswa.

g. Menilai prsetasi siswa.

h. Mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan.

30Tabrani Rusyan, Upaya Meningkatkan Budaya Kinerja Guru, (cianjur: Dinmika Karya Cipta.2000), h.82
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i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah

j. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian.31

Keberhasilan seorang guru bisa dilihat apabila kriteria-kriteria yang ada

telah mencapai secara keseluruhan.jika criteria telah tercapai pekerjaan seesorang

telah dianggap memiliki kualitas kerja yang baik. Sebagaiaman yang disebutkan

dalam pengertian kinerja guru, bahwa kinerja guru adalah hasil kerja yang

dimiliki oleh seseorang yang berprofesi guru telah disebutkan dalam peraturan

pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang standar Nasioanl Pendidikan pasal 28

ayat 3 UU Guru dan dosen yang berbunyi, kompetensi sebagai agen pembelajaran

pada jenjang pendidiakn dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini

meliputi :

a. Kompetensi pedagogic

b. Kompetensi kepribadian

c. Kompetensi profesional

d. Kompetensi sosial.32

a. Kompetensi Pedagogic

Kompetensi pedagogic adalah kemampuan pemahaman terhadap belajar,

dan pengembangan peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,

evalulasi hasil belajar, dan pengembangan pesrta didik untuk mengaktualisasikan

berbagai potensi yang dimilikinya. Sub kompetensi dalam kompetensi pedagogic

dijelaskan dalam UU guru dan dosen tahun 2005 yaitu sebagai berikut :

1. Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi

memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip

kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta

didik.

2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan

pendidikan untuk kepentingan permbelajaran yang meliputi

31Sudjana, Penilaian Kinerja guru, (Jakarta : Bumi Aksara ,2004), h.107
32Peraturan pemerintah RI tentang standar nasional pendidikan, (Jakarta:CV Eko jaya, 2005), h.26

32. Peraturan pemerintah RI Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta:CV Eko
jaya,2005),h.26
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memahmi landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan

pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan

kareakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan

Materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran

berdasarkan strategi yang dipilih.

3. Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar

(setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang

kondusif.

b. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Sub kompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi:

1. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai

dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki

konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.

2. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam

bertindak sebagai pendidik dan memilki metode kerja sebagai

guru.

3. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang

didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan

masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan

bertindak.

c. Kompetensi professional

Kompetensi professional adalah penguasaan materi pembelajaran

secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi

kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang

menaungi mateinya, serta penguasaan terhadap struktur dan

metodologi keilmuannya.
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1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan

yang mendukung pelajaran yang dimampu

2. Menguasai standar kompetens dan kompetensi dasar mata

3. Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara

keratif.

d. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi

dan bergaul seccara efektif dengan pesrta didik, tenaga

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

1. Bersikap inkulif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena

pertimbangan jenis kelamin, agar, raskondisifisik, latar belakang

keluarga, dan status sosial keluaraga.

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesame

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.33

4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kenerja guru

Kinerja guru berkaitan erat dengan penampilan (performance) dan

profesionalitasnya. Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggung jawabnya

menjalankan amanah dan profesi yang ditempatnya. Rasa tanggung jawab moral

dipundaknya. Semau itu terlihat kepada kepatuhan dan loyalitasnya didalam

menjalankan tugas keguruannya di dalam kelas dan tugas kependidikannya di luar

kelas.

Selanjutnya berdasarkan pengertian Aritonang diperolah bahwa rendah

kinerja guru disebabkan lemahnya kompensasi kerja dan disiplin kerja guru secara

bersama-sama.34

Kenyataan diatas menunjukan disatu sisi kinerja guru dipengaruhi oleh

tingkat disiplin kerja dan kompensasi kerja yang dominan terdapat dalam dirinya

(factor internal) ditunjang oleh kompetensinya dalam proses pembelajaran disisi

33 Undang-undang RI No 14 Tahun 2005, (Jakarta : Sinar  Grafika, 2006) h.6
34 Wahjosumidjo, Op. Cit h. 52
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lain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdapat di luar dirinya yang antara lain

melilputi sarana dan prasaran, kebijakan pendidikan dan lingkungan dan

dukungan atau kerjasama dari masyarakat dalam arti luas.

Pirdata mengemukakan ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kinerja guru

yaitu antara lain :

1.faktor internal

a.kesehatan

b. kepercayaan presonalia

c. motivasi dalam dirinya

2. faktor eksternal

a. kepenmimpinan kepala sekolah

b.motivasi kepala sekolah

c.fasilitas kerja.35

5 Aspek kinerja guru

Menurut Daryanto,36 kinerja guru terdiri atas tiga aspek utama. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2

No Aspek Indicator

1 Perencanaan program

Kegiatan pembelajaran

1. Menyusun RPP dan silabus

pembelajaran

2. Menyiapkan bahan materi pelajaran

3. Menguasai bahan materi dan metode

pembelajaran

4. Mempersiapkan media pembelajaran

2 Pelaksanan kegiatan

Pembelajaran

1. Melaksanakan tujuan pembelajaran

secara efektif

2. Menggunakan metode pembelajaran

35 Romli, factor-yang-mempengari-kinerja-guru/tendik.co.id diakses 10 februari 2015
36 Daryanto, panduan proses pembelajaran (Jakarta: publisher,2009) h.274-282
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secara efektif

3. Menyampaikan materi pembelajaran

secara efektif

4. Mengenal kemampuan peserta didik

5. Mampun mengelolah kelas secara

efektif

6. Mendciptakan iklim belajar mengajar

Yang kondusif

3 Evaluasi/penilaian

Pembelajaran

1. Memahami fungsi penilaian

2. Memahami teknik dan prosedur

penilaian

3. Menyusun teknik dan prosedur

penilaian yang efektif

4. Menggunakan teknik dan prosedur

penilaian yang efektif

5. Melakukan penilaian yang obyektif

kepada peserta didik.

E. Manajemen Strtegi Kepaal Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Guru

Secara garis besar, ruang lingkup tugas kepala sekolah dapat

diklasifikasikan kedalam dua aspek pokok yatiu di bidang administrasi sekolah

dan pekerjaan yang berkenaan dengan pembinaan professional kependidikan

Keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah terutama dilandasi oleh

kemampuannya dalam memimpin. Kunci bagi kelancaran kepala sekolah teletak

pada stabilitas dan emosi serta rasa percaya diri. Hal ini merupakan Landansan

psikologis untuk memperlukan sifatnya secara adil, memberikan keteladanan

dalam bersikap, bertingkah laku dan melaksanakan tugas.

Dalam konteks ini kepala sekolah dituntut untuk menampilkan

kemampuanya membina kerja sama dengan seluruh personel dalam iklim kerja
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yagn terbuka yang  bersifat kemitraan serta peningkatan partisispasi aktif dari

orang tua murid serta mampun meningkatkan kualitas guru yang  menjadi

bawahannya disekolah tersebut

Peningkatan kinerja guru merupakan salah satu bentuk dari peningkatan

kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, kinerja guru merupakan faktor terpenting

dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Upaya upaya

ini tidak saja dilakukan oleh guru secara personal tetapi perlu ditunjang oleh

pihak-pihak, utamanya yang berkompoten di dunai pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan

tenaga kependidikan (LPTK), dinyatakan bahwa upaya upaya yang dapat

ditempuh untuk meningkatkan kinerja guru meliputi :

1. Upaya pelatihan dan pendidikan guru yang secara khusus dititik beratkan

untuk memperbaiki kinerja guru;

2. Upaya peningkatan kesempatan dan peluang pengembangan kompetensi

guru, reorganisasi dan rekonseptualisasi guru;

3. Uapay rekrutmen yang  ketat terhadap calon guru;

4. Upaya peningkatan kesejahteraan guru melalui promosi jabatan dan

peningkatan pendaptan sekaligus peningkatan anggaran pendidikan

menyangkut gaji, jaminan keskehatan, jaminan hari tua (pesiun) dan lain

sebagainya.37

F. Penelitian Relevan

Pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah manajemen

strategic kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri 2

Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Penelitian tentang manajemen strategi kepala

sekolah, sebelumnya telah ada yang dilakukan penelitian oleh rekan-rekan

sebelumnya dengan obyek yang berbeda, kebanyakan penelitian dilakukan

diberbagai daerah, yang kemudai menjadi salah satu rujukan guna untuk melihat

hasil penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian penulis.penulis tidak dapat

37 Aritonang, Op.Cit, h.15
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menampilkan hasil penelitian dri rekan-rekan sebelumnya satu persatu, akan tetapi

ada beberapa diantaranya

Kajian manajemen strategic kepala sekolah dengan obyek yang berbeda

yang sangat penting dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh saudara :

Rachman saleh 38(0801011113) pengaruh manajemen kepala sekolah

terhadap kinerja guru di SMP Negeri 2 Wakorumba selatan. Berdasarkan hasil

penelitian ini menunjukan terdapat pengaruh positif/signifikan koefisien korelasi

0,79 dengan taraf a = 0,05 ditemukan r tabel = 0,444, dimana r hitung 0,79> r

tabel 0,444. Kemudian untuk kesalahan 0,05% uji 2 pihak dengan dk = n-2 =18,

maka diperoleh 1 tebel 2,101, sehingga 1 hitung > t tabel yaitu 5,422> 2,101

artinay koefisies relasi x dan y adalah signifikan.

Sugito39(08010103034) pengaruh gaya manajemen kepala sekolah

terhadap kinerja guru di MTsN konda. Berdasarkan hasil penelitian ini dengan

mengguanakan analisis product moment nilai r hitung lebih besar dair r tabel atau

r hitung = 0,478> 0.396 pada taraf signifikan 5%. Hasil dari Koefisiensi

determinasi sebesar 22,48% dan ditunjukan dengan uji  dengan hasil 1 tabel _

2,069 atau 1 hitung lebih besar dari t tabel mak hasil diterima dan Ho ditolak,

artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya manajemen  kepala sekolah

terhadap kinerja guru di MTsN konda.

Berdasarakan penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa yang

saya kemukakan tentu memilki perbedaan dengan peneliitian yagn peneliti

lakukan yaitu penelitian kuantitatif deskriptif dan sedangkan peneltiain yang akan

di lakukan peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan

menggunakan metode pengumpulan data (observasi wawancara, dokumentasi),

sehingga hasil penelitian pun akan berbeda.

38 Rachman Saleh (08010101113) Pengaruh Gaya Manajemen Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMA
Negeri 2 Wakorumba Selatan

39Sugito (08010103034) Pengaruh Gaya Manajemen Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru MTsN Konda


