
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Implementasi Supervisi Kepala Sekolah

1. Pengertian Supervisi

Supervisi secara etimologi berasal dari kata “super” dan “visi” yang 

mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas 

yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja 

bawahan.
1

Menurut Harris dalam Piet A. Sahertian  “supervisi pengajaran ialah segala 

sesuatu yang dilakukan kepala sekolah dengan cara yang langsung mempengaruhi 

proses belajar mengajar dalam usaha meningkatkan proses belajar siswa. ”
2

Menurut M. Ngalim Purwanto “supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan 

yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam 

melakukan pekerjaan mereka secara efektif. ”
3

Suharsimi Arikunto menyatakan tetang Supervisi Pengajaran dengan 

menyebut sebagai “Supervisi Klinis” yaitu suatu bentuk supervisi yang difokuskan 

pada peningkatan kualitas mengajar melalui sarana siklus yang simpatik untuk 
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langkah-langkah intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata 

serta bertujuan untuk mengadakan perubahan dengan cara yang rasional.
4
 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi 

pengajaran adalah upaya kepala sekolah dalam pembinaan guru agar guru dapat 

meningkatkan kualitas mengajarnya dengan melalui langkah-langkah perencanaan, 

penampilan mengajar yang nyata serta mengadakan perubahan dengan cara yang 

rasional dalam usaha meningkatkan  hasil belajar siswa.  

2. Tujuan  Supervisi 

Menurut Oteng Sutisna dalam bukunya Supervisi dan Administrasi 

Pendidikan mengemukakan tujuan supervisi adalah: “ membantu para guru 

memperoleh arah diri dan belajar memecahkan sendiri masalah-masalah yang 

mereka hadapi, dan mendorong mereka kepada kegiatan-kegiatan untuk 

menciptakan situasi-situasi dimana murid dapat belajar lebih efektif ”. 
5
 

Sedangkan menurut Hadari Nawawi tujuan supervisi pendidikan adalah: 

Menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan mengajar dalam bidang masing-

masing guna membantu mereka melakukan perbaikan-perbaikan bilamana 

diperlukan dengan menunjukkan kekurangan-kekurangannya agar di atasi dengan 

usahanya sendiri. Dengan kata lain supervisi bertujuan menolong guru-guru agar 

dengan kesadarannya sendiri berusaha untuk berkembang dan tumbuh menjadi 

guru yang lebih cakap dan lebih baik dalam menjalankan tugas-tugasnya. ”
6
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Pendapat di atas menunjukkan bahwa supervisi pengajaran adalah untuk 

membantu guru dalam melaksanakan perbaikan dan perkembangan proses belajar 

mengajar secara total, bantuan yang dimaksud adalah bantuan profesional yang 

memungkinkan guru dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses 

belajar mengajar secara efektif dan efesien.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan supervisi 

pengajaran adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan kemampuan serta 

keterampilan mengajar guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik.  

Supervisi tidak mungkin dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pengawas 

pendidikan, karena pengawas belum tentu menguasai seluruh bidang studi yang 

ada di suatu sekolah, maka untuk itu dikembangkan strategi supervisi. Strategi 

yang dapat dikembangkan adalah supervisi langsung dan tak laangsung. Supervisi 

langsung dilaksanakan secara langsung terhadap guru-guru, berupa pertemuan 

pribadi, konsultasi, rapat kelompok, dan kunjungan kelas. Sedangkan supervisi tak 

langsung adalah dengan mendayagunakan orang atau sarana lain, seperti bantuan 

dari guru senior, guru sejawat, guru bidang sdtudi diberi kesempatan untuk 

berkonsultasi dengan pihak-pihak yang dipandang mempunyai keahlian, dalam 

tugas kesupervisian. Kegiatan supervisi secara langsung atau tidak langsung 

merupakan teknik-teknik supervisi pengajaran yang dikembangkan oleh para 

pakar. Teknik ini dapat digunakan kepala sekolah sesuai dengan situasi dan 

kondisi guru dan tentunya lingkungan sekolah.  
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3. Implementasi Supervisi Kepala Sekolah  

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan 

sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan 

pada umum direalisasikan. Sehubungan dengan Manajemen Berbasis Sekolah, 

kepala sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektifitas kinerja. Dengan 

begitu, Manajemen Berbasis Sekolah  sebagai paradigma baru pendidikan dapat 

memberikan hasil yang memuaskan.  

Kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan 

Manajemen Berbasis Sekolah  adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang 

dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan Manajemen 

Berbasis Sekolah di sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara 

efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal itu, kepemimpinan kepala sekolah 

yang efektif dalam Manajemen Berbasis Sekolah dapat dilihat berdasarkan kriteria 

berikut: 

a. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif 

b. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan 

c. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga 

daapt melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan 

sekolah dan pendidikan; 

d. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat 

kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah; 

e. Bekerja dengan tim manajemen; serta 
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f. Berhasil mewujudkan tujuan sekoah secara produktif sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 7 

 

Pidarta mengemukakan tiga macam keterampilan yang harus dimiliki oleh 

kepala sekolah untuk menyukseskan kepemimpinannya. Ketiga keterampilan 

tersebut adalah: 

keterampilan konseptual, yaitu keterampilan untuk memahami dan 

mengoperasikan organisasi, keterampilan manusiawi, yaitu keterampilan untuk 

bekerjasama, memotivasi dan memimpin, serta keterampilan teknik ialah 

keterampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik, serta 

perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu. 
8
 

 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa untuk memiliki kemampuan, terutama 

keterampilan konsep, para kepala sekolah diharapkan melakukan kegiatan-

kegiatan berikut: (1) senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-hari terutama dari 

cara kerja para guru dan pegawai sekolah lainnya; (2) melakukan observasi 

kegiatan manajemen secara terencana; (3) membaca berbagai hal yang berkaitan 

dengan kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan; (4) memanfaatkan hasil-hasil 

penelitian orang lain; (5) berpikir untuk masa yang akan datang, dan (6) 

merumuskan ide-ide yang dapat diujicobakan.  

Selain itu, kepala sekolah harus dapat menerapkan gaya kepemimpinan 

yang efektif sesuai dengan situasi dan kebutuhan serta motivasi para guru dan 

pekerja lain. Kepala sekolah yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 
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kerja terutama hubungan antar pelaksana sekolah menunjukkan bahwa ia memiliki 

kemampuan memimpin organisasi sekolah.  

Kepala sekolah sebagai supervisor dalam aktivitasnya tentu membutuhkan 

kemampuan menajerial dan asumsi bahwa kegiatan supervisi dilakukan secara 

kontinu dan berlangsung dengan manajemen yang baik. Oleh karena itu kegiatan 

kepala sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut: Kegiatan supervisi pendidikan 

paling tidak terdiri dari tiga tahap, yaitu pertemuan awal, pengamatan, pertemuan 

umpan balik.  

Adapun perinciannya sebagai berikut:  

a. Supervisi yang diberikan kepada guru berupa bantuan bukan perintah), 

sehingga inisiatif terletak di tangan guru; 

b. Aspek yang di supervisi harus berdasarkan usul guru. Usul tersebut dikaji 

bersama kepala sekolah (sebagau supervisor) untuk dijadikan kesepakatan.  

c. Instrumen dan metode observasi dikembangkan bersama oleh guru dan 

kepala sekolah 

d. Umpan balik diberikan segera setelah pengamalan selesai 

e. Mendiskusikan hasil analisis dan data hasil pengamatan dengan 

mendahulukan interpretasi guru 

f. Kegiatan supervise dilakukan secara tatap muka dan dalam suasana terbuka 

g. Kepala sekolah sebagai supervisor lebih banyak, mendengarkan dan 

menjawab pertanyaan guru daripada memberi pengerahan 

h. Pemberian penguatan terhadap perubahan perilaku yang positif sebagai hasil 

pembinaan dan dilakukan secara berkelanjutan. 
9
 

 

Ada enam prinsip yang harus dilaksanakan dalam supervisi akademik, yaitu: 

a. Hubungan konsultatif, kolegial dan bukan hierarkis 

b. Dilaksanakan secara demokratis  

c. Terpusat pada guru 

d. Didasarkan pada kebutuhan guru 

e. Umpan balik berdasarkan data hasil observasi 

f. Bersifat bantuan professional. 
10
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Supervisor pengajaran, tentu memiliki peran berbeda dengan “pengawas”. 

Supervisor, lebih berperan sebagai “gurunya guru” yang siap membantu kesulitan 

guru dalam mengajar. Supervisor pengajaran bukanlah seorang pengawas yang 

hanya mencari-cari kesalahan guru.  

Olivia mengemukakan peran supervisor  yang utama, ada empat hal, yaitu: 

1) Sebagai koordinator, berperan mengkoordinasikan program-program dan 

bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja guru dalam 

pembelajaran dan harus membuat laporan mengenai pelaksanaan 

programmnya; 

2) Sebagai konsultan, supervisor harus memiliki kemampuan sebagai spesialis 

dalam masalah kurikulum, metodologi pembelajaran, dan pengemabngan 

staf, sehingga supervisor dapat membantu guru baik secara individual 

maupun kelompok; 

3) Sebagai pemimpin kelompok (group leader), supervisor harus memiliki 

kemampuan memimpin, memahami dinamika kelompok, dan menciptakan 

berbagai bentuk kegiatan kelompok; dan  

4) Sebagai evaluator, supervisor harus dapat memberikan bantuan pada guru 

untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang dihadapi guru, 

membantu melakukan penelitian dan pengembangan dalam pembelajaran 

dan sebagainya. 
11

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa peran supervisor yang 

utama ada empat, yakni sebagai koordinator, konsultan, pemimpin kelompok dan 

sebagai evaluator. Peran tersebut harus benar-benar dilaksanakan oleh seorang 

supervisor sehingga pelaksanaan supervisi dapat mencapati tujuan.  

4. Teknik-teknik Supervisi 

Untuk mengidentifikasi kebutuhan guru, kemudian untuk meningkatkan 

kemampuannya, dan selanjutnya membimbing guru supaya dia benar-benar 
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berusaha menerapkan kemampuannya untuk meningkatkan situasi pembelajaran 

dengan muridnya, diperlukan kegiatan-kegiatan tertentu, cara-cara tertentu yang 

khusus dan terarah agar masing-masing tujuan tercapai dengan sebaik-baiknya. 

Menurut Gwyn cara atau teknik supervisi dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 

1. Teknik supervisi individual 

Tehnik supervisi individual yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan 

supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus 

dan bersifat perorangan. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang 

guru yang dipandang memiliki persoalan tertentu. Teknik-teknik supervisi yang 

dikelompokkan sebagai teknik individual meliputi: kunjungan kelas, observasi 

kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan menilai diri sendiri. 

Berikut ini dijelaskan pengertian-pengertian dasarnya secara singkat satu 

persatu. 

1) Kunjungan kelas 

Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah, 

pengawas, dan pembina lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan 

proses belajar mengajar sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam 

rangka pembinaan guru. Tujuan kunjungan ini adalah semata-mata untuk 

menolong guru dalam mengatasi kesulitan atau masalah mereka di dalam 

kelas. Melalui kunjungan kelas, guru-guru dibantu melihat dengan jelas 

masalah-masalah yang mereka alami. Menganalisisnya secara kritis dan 

mendorong mereka untuk menemukan alternatif pemecahannya. 
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Kunjungan kelas ini biasa dilaksanakan dengan pemberitahuan atau tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu, dan bisa juga atas dasar undangan dari guru 

itu sendiri.  

Ada empat tahap kunjungan kelas. 

(1) Tahap persiapan. Pada tahap ini, supervisor merencanakan waktu, 

sasaran, dan cara mengobservasi selama kunjungan kelas.  

(2) Tahap pengamatan selama kunjungan. Pada tahap ini, supervisor 

mengamati jalannya proses pembelajaran berlangsung.  

(3) Tahap akhir kunjungan. Pada tahap ini, supervisor bersama guru 

mengadakan perjanjian untuk membicarakan hasil-hasil observasi, 

sedangkan tahap terakhir adalah tahap tindak lanjut. Ada beberapa 

kriteria kunjungan kelas yang baik, yaitu: (1) memiliki tujuan-tujuan 

tertentu, (2) mengungkapkan aspek-aspek yang dapat memperbaiki 

kemampuan guru, (3) menggunakan instrumen observasi tertentu untuk 

mendapatkan daya yang obyektif, (4) terjadi interaksi antara pembina 

dan yang dibina sehingga menimbulkan sikap saling pengertian, (5) 

pelaksanaan kunjungan kelas tidak menganggu proses belajar mengajar, 

dan (6) pelaksanaannya diikuti dengan program tindak lanjut. 

2) Observasi kelas 

Observasi kelas secara sederhana bisa diartikan melihat dan 

memperhatikan secara teliti terhadap gejala yang nampak. Observasi kelas 

adalah teknik observasi yang dilakukan oleh supervisor terhadap proses 
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pembelajaran yang sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk 

memperoleh data seobyektif mungkin mengenai aspek-aspek dalam situasi 

belajar mengajar, kesulitankesulitan yang dihadapi oleh guru dalam usaha 

memperbaiki proses belajar mengajar. Secara umum, aspek-aspek yang 

diamati selama proses pembelajaran yang sedang berlangsung adalah: 

1. Usaha-usaha dan aktivitas guru-siswa dalam proses pembelajaran; 

2. Cara penggunaan media pembelajaran; 

3. Reaksi mental para siswa dalam proses belajar mengajar; 

4. Keadaan media pembelajaran yang dipakai dari segi materialnya. 

Pelaksanaan observasi kelas ini melalui beberapa tahap, yaitu: (1) 

persiapan observasi kelas, (2) pelaksanaan observasi kelas, (3) penutupan 

pelaksanaan observasi kelas, (4) penilaian hasil observasi, dan (5) tindak 

lanjut. Dalam melaksanakan observasi kelas ini, sebaiknya supervisor 

menggunakan instrumen observasi tertentu, antara lain berupa evaluative 

check-list, activitycheck-list. 

3) Pertemuan individual 

Pertemuan individual adalah satu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar 

pikiran antara pembina atau supervisor dengan guru, guru dengan guru, 

mengenai usaha meningkatkan kemampuan profesional guru. Tujuannya 

adalah: (1) memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui 

pemecahan kesulitan yang dihadapi, (2) mengembangkan hal mengajar 

yang lebih baik, (3) memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada 
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diri guru, dan (4) menghilangkan atau menghindari segala prasangka yang 

bukan-bukan. Klasifikasi jenis percakapan individual ini menjadi empat 

macam sebagai berikut: 

(1) Classroom-conference, yaitu percakapan individual yang dilaksana-

kan di dalam kelas ketika murid-murid sedang meninggalkan kelas 

(istirahat). 

(2) Office-conference. Yaitu percakapan individual yang dilaksanakan di 

ruang kepala sekolah atau ruang guru, di mana sudah dilengkapi 

dengan alat-alat bantu yang dapat digunakan untuk memberikan 

penjelasan pada guru. 

(3) Causal-conference. Yaitu percakapan individual yang bersifat 

informal, yang dilaksanakan secara kebetulan bertemu dengan guru. 

(4) Observational visitation. Yaitu percakapan individual yang 

dilaksanakan setelah supervisor melakukan kunjungan kelas atau 

observasi kelas. Dalam percakapan individual ini supervisor harus 

berusaha mengembangkan segi-segi positif guru, mendorong guru 

mengatasi kesulitan- kesulitannya, dan memberikan pengarahan, hal-

hal yang masih meragukan sehingga terjadi kesepakatan konsep 

tentang situasi pembelajaran yang sedang dihadapi. 

3) Kunjungan antar kelas 

Kunjungan antarkelas dapat juga digolongkan sebagai teknik supervisi 

secara perorangan. Guru dari yang satu berkunjung ke kelas yang lain 
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dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Dengan adanya kunjungan antar 

kelas ini, guru akan memperoleh pengalaman baru dari teman sejawatnya 

mengenai pelaksanaan proses pembelajaran dan pengelolaan kelas, dan 

sebagainya. Agar kunjungan antar kelas ini betul-betul bermanfaat bagi 

pengembangan kemampuan guru, maka sebelumnya harus direncanakan 

dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

supervisor apabila menggunakan teknik ini dalam melaksanakan supervisi 

bagi guru-guru. 

1. Guru-guru yang akan dikunjungi harus diseleksi dengan sebaik-

baiknya. Upayakan mencari guru yang memang mampu memberikan 

pengalaman baru bagi guru-guru yang akan mengunjungi. 

2. Tentukan guru-guru yang akan mengunjungi. 

3. Sediakan segala fasilitas yang diperlukan dalam kunjungan kelas. 

4. Supervisor hendaknya mengikuti acara ini dengan cermat. Amatilah 

apa-apa yang ditampilkan secara cermat, dan mencatatnya pada 

format-format tertentu. 

5. Adakan tindak lanjut setelah kunjungan antarkelas selesai. Misalnya 

dalam bentuk percakapan pribadi, penegasan, dan pemberian tugas-

tugas tertentu. 

6. Segera aplikasikan ke sekolah atau ke kelas guru bersangkutan, dengan 

menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang dihadapi. 



35 
 

7. Adakan perjanjian-perjanjian untuk mengadakan kunjungan antar kelas 

berikutnya. 

4) Menilai diri sendiri 

Menilai diri sendiri merupakan satu teknik individual dalam supervisi 

pendidikan. Penilaian diri sendiri memberikan informasi secara obyektif 

kepada guru tentang peranannya di kelas dan memberikan kesempatan 

kepada guru mempelajari metoda pembelajarannya dalam mempengaruhi 

murid. Nilai diri sendiri merupakan tugas yang tidak mudah bagi guru. 

Untukmengukur kemampuan mengajarnya, di samping menilai murid-

muridnya, juga menilai dirinya sendiri. Ada beberapa cara atau alat yang 

dapat digunakan untuk menilai diri sendiri, antara lain sebagai berikut: 

a) Suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada 

murid-murid untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas. Biasaanya 

disusun dalam bentuk pertanyaan baik secara tertutup maupun terbuka, 

dengan tidak perlu menyebut nama. 

b) Menganalisa tes-tes terhadap unit kerja. 

c) Mencatat aktivitas murid-murid dalam suatu catatan, baik mereka 

bekerja secara perorangan maupun secara kelompok. 

2.  Teknik supervisi kelompok 

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program 

supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang diduga, 

sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau 
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kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi 

satu/bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi 

sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi.  

Menurut Ngalim Purwanto teknik yang digunakan oleh supervisi kepala 

sekolah dibagi dua yaitu teknik perseorangan dan teknik kelompok. 

a. Teknik Perseorangan (individual) 

Dalam teknik perseorangan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan 

antara lain : 

(1) Mengadakan kunjungan kelas (class room visitation)   

Kunjungan kelas yaitu kunjungan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh 

seorang supervisor (kepala sekolah, penilik, pengawas). Tujuannya 

untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar, apakah sudah 

memenuhi syarat-syarat didaktik atau metode yang sesuai. Kegiatan ini 

untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang sekiranya masih 

perlu diperbaiki dalam proses belajar mengajar. 

(2) Mengadakan kunjungan observasi (observation visits)  

Kepala sekolah menugaskan guru untuk melihat atau mengamati 

seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar 

suatu mata pelajaran tertentu. Misalnya cara alat atau media yang baru, 

seperti Audio-Visual Aids, cara dengan metode tertentu, seperti 

sosiodrama, problem solving, diskusi panel, fish bowl, metode 

penemuan (discovery), dan sebagainya. Kunjungan observasi dapat 
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dilakukan sendiri (intrashool visit atau dengan mengadakan kunjungan 

kesekolah lain (interschool visits). 

(3) Membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa 

dan atau mengatasi problema yang dijalani siswa. 

Banyak masalah yang dialami guru dalam mengatasi kesulitan-

kesulitan belajarsiswa. Misalnya siswa yang nakal, siswa yang 

mengalami perasaan rendah guru dan kurang dapat bergaul dengan 

teman-temannya dan siswa yang lamban dalam belajar. 

(4) Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

pelakanaan kurikulum sekolah, antara lain : 

1. Menyusun program semester. 

2. Menyusun atau membuat program satuan pelajaran. 

3. Mengorganisasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas. 

4. Melaksanakan teknik-teknik evaluasi pengajaran. 

5. Menggunakan media dan sumber dalam proses mengajar. 

6. Mengorganisasikan kegiatan-kegiatan siswa dalam bidang 

ekstrakurikuler, studi tour dan sebagainya. 

Kegiatan supervisi tersebut, disamping dapat dilakukan dengan 

teknik perseorangan, dapat juga dengan teknik kelompok tergantung 

pada tujuan dan situasinya. 
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B. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja   

Banyak batasan yanng diberikan para ahli mengenai istilah kinerja. 

Walaupun berbeda dalam tekanan rumusnya, namun secara prinsip tampaknya 

sejalan mengenai proses pencapaian hasil.  

Istilah kinerja berasal dari kata joh performance  atau actal performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Sehingga 

dapat didefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberkan kepadanya. 
12

 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan  sesuatu yang 

ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang. 
13

 

Sedangkan Hadari Nawawi mengartikan kinerja sebagai prestasi seseorang dalam 

suatu bidang dan keahlian tertentu dalam melaksanakan tugasnya atau 

pekerjaannya yang didelegesikan dari atasan dengan efektif dan efisien. 
14

 Lebih 

lanjut beliau mengungkapkan bahwa kinerja adalah kemampuan yang dimiliki 

oleh individu dalam melakukan sesuatu pekerjaan, sehingga terlihat prestasi 

pekerjaannya dalam  mencapai tujuan. Menurut Gibson, Ivan Cevich dan Donelly 

                                                           
12

 A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 

(Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 67 
13

WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, 1988), h. 56 
14

Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), h. 34  
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bahwa kinerja sebagai prestasi kerja dari perilaku. 
15

 Prestasi kerja itu ditentukan 

oleh kemampuan bekerja, baik terhadap cakupan kerja maupun kualitas kerja 

secara menyeluruh.  

Guru yang dimaksud adalah orang yang pekerjaannya sebagai pengajar di 

sekolah. Tugas guru dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu: 

Pertama, tugas dalam bidang  profesi. Guru merupakan suatu profesi yang 

memerlukan keahlian khusus, jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang 

yang tidak memiliki kapabelitas di bidang pendidikan. Tugas guru sebagai profesi 

meliputi aspek mendidik yaitu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, 

mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan keterampilan kepada siswa, 

dan melatih.  

Kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan adalah menjadikan dirinya sebagai 

orang tua kedua dari siswa. Ia harus mampu menarik simpati sehingga dapat 

dijadikan motivasi bagi siswa dalam belajar. Bila seorang guru dalam 

penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalannya pertama adalah ia tidak 

dapat menanamkan benih pengajarannya itu kepada para siswa.  

Ketiga, tugas dalam kemasyrakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat 

yanng lebih terhormat di lingkungannya, karena dari seseorang guru diharapkan 

masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru 

berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju kepada pembentukan manusia 

seutuhnya. Tugas guru sebagai pendidik dan pengajar dimaksudkan untuk 

membantu orang tua dalam  memenuhi kebutuhan untuk memberi bekal pada 

anak-anak agar memeroleh kehidupan yang layak setelah mencapai 

kedewasaannya kelak.
16

  

 

Kemudian guru seharusnya dapat menjalankan fungsinya, diantaranya 

mengajar (teaching) yaitu memindahkanilmu pengetahuan, pelatihan  (training) 

yaitu membimbing keterampilan tertentu dan coaching yaitu memberdayakan 

potensi individu dari masing-masing siswa yang menjadi anak didiknya.  

                                                           
15

 Gibson J. L, dan Ivan Cevich, Organisasi dan Manajemen, Terjemahan: Sulistyo, (Jakarta: 

Erlangga, 1993), h. 28 
16

 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 

h. 16 
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Dari uraian guru di atas dapat dilanjutkan dengan pembahasan tentang 

kinerja guru. Karena guru bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran tersebut. 

Dengan demikian kinerja guru dapat dilihat dari perbuatan atau kegiatan belajar 

mengajar di dalam kelas, seperti yang dikemukakan oleh Roman J. Aldag dan 

Stearns, kinerja adalah seperti pengembalian keputusan pada waktu mengajar di 

kelas. 
17

 

Menurut Suryo Subroto yang dimaksud dengan kinerja guru dalam proses 

belajar mengajar adalah kesanggupan atau kecakapan para guru dalam 

menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antara gguru dan peserta didik 

yang mencakup suasana kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai upaya 

mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dan 

tindak lanjut agar mencapai tujuan pengajaran;
18

 

 

Kinerja guru juga dapat diaartikan sebagai prestasi kerja guru untuk meraih 

prestasi antara lain ditentukan oleh kemampuan dan usaha. Prestasi kerja guru 

dapat dilihat dari seberapa jauh guru tersebut telah menyelesaikan tugasnya dalam 

mengajar dibandingkan dengan standar-standar pekerjaan. Kemudian kinerja guru 

dapat diartikan pula sebagai suatu pencapaian tujuan dari guru itu sendiri maupun 

tujuan pendidikan dan pengjaran dari sekolah di tempat guru tersebut mengajar.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulakn bahwa kinerja adalah 

kemampuan kerja seseorang yang diwujudkan dalam tingkah laku yang 

ditampilkan. Apresiasi pemahaman serta kemampuan bertingkah laku sesuai 
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 Roman J. Aldag and Timothy Sterns, Management, ( Chicago: South Western Publishing 

Co, 1987), h. 77 
18

 Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 3 



41 
 

harapan dapat diidentifikasikan sebagai faktor kerja, kemampuan kerja yang tinggi 

atau rendah.  

Dengan demikian yang dimaksud dengan kinerja guru dalam tesis ini 

adalah sebagai keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

yang bermutu, meliputi aspek kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas 

mengajar, menguasai dan mengembangkan metode, menguasai bahan pelajaran 

dan menggunakan sumber belajar, bertanggung jawab mamantau hasil belajar 

mengajar, kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas dalam 

melaksanakan pengajaran, melakukan interaksi dengan murid menimbulkan 

motivasi, kepribadian yang baik, jujur dan obyektif dalam membimbing siswa, 

mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan dalam administrasi 

pengajaran.  

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara .faktor yang mempengaruhi kinerja 

guru adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivision).
19

 

a. Faktor Kemampuan 

Secara psikologi, kemampuan guru terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan keampuan reality (knowledge + skill). Artinya seorang guru yang memiliki 

latar belakang pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan bidangnya serta 

terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 

                                                           
19

 A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2004), h. 67 



42 
 

mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditetapkan 

pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan penempatan guru yang 

sesuai dengan bidangnya maka dapat membantu dalam efetivitas suatu 

pembelajaran. 

b. Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi situsi kerja. 

Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang yang terarah untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

Me Clelland mengatakan dalam bukunya Anwar Prabu berpendapat bahwa 

ada hubungan yang fositif antara motif berprestasi dengan pencapaian kinerja. 

Guru sebagai pendidik memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. 

Guru harus menyadari bahwa ia hars mengerjakan tugasnya tersebut dengan 

sungguh-sungguh, bertanggung jawab, ikhlas dan tidak asal-asalan, sehingga 

siswa dapat dengan mudah menerima apa saja yang disampaikan oleh gurunya. 

Jika ini tercapainya maka guru akan memiliki tingkat kinerja yang tinggi. 

Selanjutnya Me Clelland mengemukakan 6 krakteristik dari guru yang memiliki 

motif berprestasi tinggi yaitu: 

1) Memiliki tanggung jawab pribadi tinggi 

2) Berani mengambil resiko 

3) Memiliki tujuan yang realistis 

4) Memanfaatkan rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 

merealisasi tujuannya. 

5) Meanfaatkan umpan balik yang kongkret dalam seluruh kegiatan kerja yang 

dilakukannya. 

6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan.
20

 

 

Membicarakan kinerja mengajar guru, tidak dapat dipisahkan faktor-faktor 

pendukung dan pemecah masalah yang menyebabkan terhambatnya 

                                                           
20
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pembelajaran secara baik dan benar dalam rangka pencapaian tujuan yang 

diharapkan guru dalam mengajar. 

Adapun faktor yang mendukung kinerja guru dapat digolongkan ke dalam 

dua macam yaitu: 

a. Faktor dari dalam sendiri (intern) 

Di antara faktor dari dalam diri sendiri (intern) adalah  

1) Kecerdasan 

Kecerdasan memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan 

tugas- tugas. Semakin rumit dan makmur tugas-tugas yang diemban 

makin tinggi kecerdasan yang diperlukan. Seseorang yang cerdas jika 

diberikan tugas yang sederhana dan monoton mungkin akan terasa jenuh 

dan akan berakibat pada penurunan kinerjanya 

2) Keterampilan dan kecakapan 

Keterampilan dan kecakapan orang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan dari berbagai pengalaman dan latihan. 

3) Bakat 

Penyesuaian antara bakat dan pilihan pekerjaan dapat menjadikan 

seseorang bekarja dengan pilihan dan keahliannya. 

4) Kemampuan dan minat 

Syarat untuk mendapatkan ketenangan kerja bagi seseorang adalah tugas 

dan jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan yang 

disertai dengan minat yang tinggi dapat menunjang pekerjaan yang telah 
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ditekuni 

5) Motif 

Motif yang dimiliki dapat mendorong meningkatkannya kerja seseorang  

6) Kesehatan 

Kesehatan dapat membantu proses bekerja seseorang sampai selesai. Jika 

kesehatan terganggu maka pekerjaan terganggu pula. 

7) Kepribadian 

Seseorang yang mempunyai kepribadian kuat dan integral tinggi 

kemungkinan tidak akan banyak mengalami kesulitan dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan kerja dan interaksi dengan rekan kerja ang akan 

meningkatkan kerjanya. 

8) Cita-cita dan tujuan dalam bekerja 

Jika pekerjaan yang diemban seseorang sesuai dengan cita-cita maka 

tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksanakan karena ia bekerja secara 

sungguh-sungguh, rajin, dan bekerja dengan sepenuh hati. 

b. Faktor dari luar diri sendiri (ekstern) 

Yang termasuk faktor dari luar diri sendiri (ekstern) diantaranya: 

1) Lingkungan keluarga 

Keadaan lingkungan keluarga dapat mempengaruhi kriteria seseorang. 

Ketegangan dalam kehidupan keluarga dapat menurunkan gairah kerja. 

2) Lingkungan kerja 

Situasi kerja yang menyenangkan dapat mendorong seseorang bekerja 
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secara optimal. Tidak jarang kekecewaan dan kegagalan dialami 

seseorang di tempat ia bekerja. Lingkungan kerja yang dimaksud di sini 

adalah situasi kerja, rasa aman, gaji yang memadai, kesempatan untuk 

mengembangan karir, dan rekan kerja yang kologial. 

3) Komunikasi dengan kepala sekolah 

Komunikasi yang baik di sekolah adalah komunikasi yang efektif. Tidak 

adanya komunikasi yang efektif dapat mengakibatkan timbulnya salah 

pengertian  

4) Sarana dan prasarana 

Adanya sarana dan prasarana yang memadai membantu guru dalam 

meningkatkan kinerjanya terutama kinerja dalam proses bengajar 

mengajar.
21

 

5) Kegiatan guru di kelas 

Peningkatan dan perbaikan pendidikan harus dilakukan secara bertahap. 

Dinamika guru dalam pengembangan program pembelajaran tidak akan 

bermakna bagi perbaikan proses dan hasil belajar siswa, jika manajemen 

sekolahnya tidak memberi peluang tumbuh dan berkembangnya 

kreatifitas guru. Demikian juga penambahan sumber belajar berupa 

perpustakaan dan laboratorium tidak akan bermakna jika manajemen 

sekolahnya tidak memberikan perhatian serius dalam mengoptimalkan 
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  Kartini Kartono, Menyiapkan  dan  memadukan Karir, (Jakarta: CV  Rajawali, 1985), h. 
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pemanfaatan sumber belajar tersebut dalam proses belajar mengajar.  

Menurut Dede Rosyada dalam bukunya Paradigma Pendidikan 

Demokratis bahwa kegiatan guru di dalam kelas meliputi: 

a) Guru harus menyusun perencanaan pembelajaran yang bijak 

b) Guru harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa-

siswanya 

c) Guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang 

membelajarkan 

d) Guru harus menguasai kelas 

e)  Guru harus melakukan evaluasi secara benar.
22

 

 

6) Kegiatan guru di sekolah antara lain yaitu: 

Berpartisipasi dalam bidang administrasi, di mana dalam bidang 

administrasi ini para guru memiliki kesempatan yang banyak untuk ikut 

serta dalam kegiatan-kegiatan sekolah antara lain: 

a) Mengembangkan filsafat pendidikan 

b) Memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum 

c) Merencanakan program supervisi 

d) Merencanakan kebijakan-kebijakan kepegawaian.
23

 

Semua pekerjaan itu harus dikerjakan bersama-sama antara guru 

yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan cara bermusyawarah. Untuk 

meningkatkan kinerja, para guru harus melihat pada keadaan 

pemimpinnya (kepsek). Jadi, dapat disimpulkan bahwa baik dan buruknya 
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 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat 

dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan, (Jakarta: PT.  Kencana,  2004), h. 122. 
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 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Remaja 

Rosdakarya,  2003),  h. 144-150. 
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guru dalam proses belajar mengajar dipengaruhi oleh beberapa faktor 

salah satunya adalah supervisor dalam melaksanakan pengawasan atau 

supervisi terhadap kemampuan (kinerja guru). 

Sedangkan menurut PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan menyebutkan bahwa kemampuan (ability) guru sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai keberhasilan 

proses belajar mengajar mencakup empat macam, meliputi:
24

 

1) Kemampuan Pribadi 

Kemampuan pribadi adalah kemampuan guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar. Cece Wijaya dan Tabrani 

Rusyan merinci kemampuan pribadi guru meliputi: 

a) Kemantapan dan integrasi pribadi 

b) Peka terhadap perubahan dan pembaharuan 

c) Berfikir alternative 

d) Adil, jujur dan objektif 

e) Disiplin dalam melaksanakan tugas 

f) Berusaha memperoleh shasil sebaik-baiknya 

g) Simpatik, menarik, luwes dan bijaksana 

h) berwibawa
25

 

  

Sedangkan Moh. Uzer Usman menerangkan bahwa 

kemampuan pribadi guru meliputi hal-hal berikut: 

a) Mengembangkan kepribadian 

b) Berinteraksi dan berkomunikasi 

c) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan 
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 Lembaga Kajian Pendidikan Keislaman dan Sosial (LeKDiS), Standar Nasional 
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d) Melaksanakan administrasi pendidikan 

e) Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. 
26

 

Kemampuan pribadi menjadikan guru dapat mengelola dan 

berinteraksi secara baik serta mengelola belajar mengajar. Guru juga 

harus mempunyai kepribadian yang utuh karena bagaimanapun guru 

merupakan suri tauladan bagi anak didiknya.  

2) Kemampuan Professional 

Kemampuan professional adalah kemampuan dalam  

penguasaan akademik yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan 

mengajarnya sekaligus, sehingga guru memiliki wibawa akademis.  

Menurut Cece Wijaya, kemampuan profesional guru meliputi: 

a) Menguasai bahan 

b) Mengelola progam belajar mengajar 

c) Mengelola kelas 

d) Menggunakan sumber media pembelajaran 

e) Menguasai lanndasan pendidikan 

f) Mengelola interaksi belajar mengajar 

g) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran 

h) Mengenal fungsi dan progam pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan 

i) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah 

j) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian 

pendidikan untuk keperluan pengajaran. 
27

 

Kemampuan professional guru penting dalam hubungannya 

dengan kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa karena proses 

belajar mengajar dan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa tidak 
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hanya ditentukan oleh sekolah. Pola dan struktur sertss isi 

kurikulumnya juga akan dapat ditentukan oleh kemampuan guru yang 

mengajar dalam membimbing siwanya.  

3) Kemampuan Sosial 

Kemampuan sosial adalah kemampuan yang berhubungan 

dengan bentuk partisipasi sosial seorang guru dalam kehidupan sehari-

hari di masyarakat tempat ia bekerja, baik secara formal maupun 

informal, meliputi: 

a) Terampil berkomunikasi dengan peserta didik 

b) Bersikap simpatik 

c) Dapat bekerjasamma dengan guru bimbingan konseling 

d) Pandai bergaul dengan kawan sejawat dan mitra pendidikan.  

4) Kemampuan Pedagogik 

Kemampuan pedagonik adalah kemampuan pengelola 

pembelejaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya.  

Dengan demikian guru sebagai makhluk yang dibekali potensi 

kemampuan tertentu, dan mengaplikasikan serta mengembangkan 

kemampuan terasebut diperlukan suatu latihan dan pendidikan. Guru 
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harus memiliki kompetensi dan profesional dalam bidangnya, maka ia 

memiliki kriteria-kriteria seperti yang dijelaskan di atas.  

3. Kriteria Kinerja Guru 

Keberhasilan guru seseorang bisa dilihat apabila kriteria-kriteria yang ada 

telah tercapai secara keseluruhan. Jika kriteria telah tercapai berarti pekerjaan 

seseorang telah dianggap memiliki kualitas kerja yang baik. Sebagaimana yang 

telah disebutkan dalam pengertian kinerja bahwa kinerja guru adalah hasil kerja 

yang terlihat dari serangkaian kemampuan yang dimiliki oleh seorang yang 

berprofesi guru. Kemampuan yang harus dimiliki guru telah disebutkan dalam 

peraturan pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

pasal 28 ayat 3 yang berbunyi: 

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: 

a. kompetensi paedagogik 

b. kompetensi kpribadian 

c. kompetensi profesional 

d. kompentensi sosial.
28

 

Adapun penjelasan dari ke empat dari kompetensi tersebut adalah: 

a. kompetensi paedagogik 

Bagaimana kemampuan guru dalam mengajar, dalam Peraturan 
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Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

dijelaskan kemampuan ini meliputi .kemampuan mengelola pembelajaran 

yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
29

 

Kompetensi paedagogik ini berkaitan pada saat guru mengadakan proses 

belajar mengajar di kelas. Mulai dari membuat skenario pembelajaran 

memilih metode, media, juga alat evaluasi bagi anak didiknya. Karena 

bagaimanapun dalam proses belajar mengajar sebagian besar hasil belajar 

peserta didik ditentukan oleh peranan guru. Guru yang cerdas dan kreatif akan 

mampu menciptakan suasana belajar yang efektif dan efisien sehingga 

pembelajaran tidak berjalan sia-sia. 

Suryo Subroto mengatakan bahwa yang dimaksud kinerja guru dalam 

proses belajar mengajar adalah .kesangupan atau kecakapan para guru dalam 

menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antara guru dan peserta didik 

yang mencakup segi kognitif, efektif, dan psikomotorik sebagai upaya 

mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan sampai dengan tahap evaluasi 

dan tindak lanjut agar tercapai tujuan pengajaran.
30

 Jadi kompetensi 

paedagogik ini berkatan dengan kemampuan guru dalam proses belajar 

mengajar yakni pesiapan mengajar yang mencakup merancang dan 
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melaksanakan skenario pembelajaran, memilih metode, media, serta alat 

evaluasi bagi anak didik agar tervapai tujuan pendidikan baik pada ranah 

kognitif, efektif, maupun psikomotorik siswa. 

b. Kompetensi Kepribadian 

Berperan sebagai guru memerlukan kepribadian yang unik. Kepribadian 

guru ini meliputi kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

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

Seorang guru harus mempunyai peran ganda. Peran tersebut diwujudkan 

sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Adakalanya guru harus 

berempati pada siswanya dan adakalanya guru harus bersikap kritis. 

Berempati maksudnya guru harus dengan sabar menghadapi keinginan 

siswanya juga harus melindungi dan melayani siswanya tetapi disisi lain guru 

juga harus bersikap tegas jika ada siswanya berbuat salah.  

Menurut Moh. Uzer Usman kemampuan kepribadian guru meliputi halhal 

berikut: 

1) Mengembangkan kepribadian 

2) Berinteraksi dan berkomunikasi 

3) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan 

4) Melaksanakan administrasi sekolah 

5) Menaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.
31

 

 

Kepribadian guru penting karena guru merupakan cerminan prilaku bagi 

siswa-siswanya. 
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c. Kompetensi Profesional 

Pekerjaan seorang guru adalah merupakan suatu profesi yang tidak bisa 

dilakukan oleh sembarang orang. Profesi adalah pekerjaan yangmemerlukan 

keahlian khusus dan biasaanya dibuktikan dengan sertifikasi dalam bentuk 

ijazah. Profesi guru ini memiliki prinsip yang dijelaskan dalam Undang-

Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 sebagai berikut: 

(1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism 

(2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia 

(3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai 

dengan bidang tugas. 

(4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas 

(5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan 

(6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai denga prestasi kerja 

(7) Memiliki kesempatan untuk mengembangan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan sepanjang hayat 

(8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. 

(9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan yang 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
32

 

 

d. Kompentensi Sosial 

Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan diri dalam menghadapi 

orang lain. Dalam peraturan pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan dijelaskan kompensasi sosial adalah kemampuan 

pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik, tenaga kependidikan, 
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orang tua peserta pendidikan, dan masyarakat sekitar. 

Kompetensi sosisal seorang guru merupakan modal dasar guru yang 

bersangkutan dalam menjalankan tugas keguruan. Saiful Hadi berpendapat 

kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota 

masyarakat dan sebagai makhluk sosial yangmeliputi: 

1) Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

sejawat untuk meningkat kemampuan professional. 

2) Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap 

lembaga kemasyarakatan. 

3) Kemampuan untuk menjalin kerjasama baik secara individual maupun 

secara kelompok.
33

 

 

Menurut Mungin Edy Wibowo Kompetensi sosial adalah kemampuan 

pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan peserta didik, dan masyarak sekitar.
34

 

Kemampuan sosial sangat penting karena manusia bukan makhluk 

individu. Segala kegiatannya pasti dipengaruhi juga oleh pengaruh orang lain. 

4. Tugas dan Tanggung Jawab Guru 

Di dalam UUSPN No. 2/1989 pasal 39 ayat 2 ditegaskan bahwa isi 

kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat, antara lain 

pendidikan agama. 

Dan usaha memperkuat iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
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dimulai pula dari lingkungan sekolah yang kondusif dan baik dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam. 

Dalam konsep Isalm, Iman merupakan potensi rohani yang harus 

diaktualisasikan dalam bentuk amal saleh, sehingga menghasilkan iman yang 

disebut taqwa. Amal saleh itu menyangkut keserasian dan keselarasan hubungan 

manusia dengan Allah yang membentuk kesalehan pribadi dirinya, kemudian 

keserasian hubungan manusia dengan sesamanya yang akan membentuk kesalehan 

sosial (solidaritas sosial), dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya yang 

akan membentuk kesalehan terhadap alam. 

Kualitas amal saleh ini akan menentukan derajar ketaqwaan (prestasi 

rohani/ iman) seorang siswa di hadapan Allah SWT. 

Di dalam GBPP PAI sekolah umum, dijelaskan bahwa pendidikan agama 

Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, 

menghayati dan mengamalkanagama Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, atau latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati 

agama lain dalam hubungan kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat 

untuk mewujudkan persatuan nasional. 

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu berikut ini, 

1) Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan / atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas 

tujuan yang hendak dicapai. 
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2) Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan dalam arti ada yang 

dibimbing, di ajari, atau dilatih, dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam.  

3) Pendidik atau guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang melakukan kegiatan 

pembimbingan, pengajaran, secara sadar terhadap peserta didiknya untuk 

mencapai tujuan pendidikan agama Islam. 

4) Kegiatan pendidikan agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan dan penghayatan ajaran agama Islam dari peserta 

didik yang disamping membentuk kesalehan pribadi juga sekaligus membentuk 

kesalehan sosial.
35

 

Pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, 

sehingga menjadi manusia muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara” (GBPP PAI, 1994). 

Dari pengertian tersebut maka tujuan pembelajaran pendidikan agama 

Islam adalah 1) dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam, 

2) dimensi pemahaman dan penalaran (intelektual) serta keilmuan peserta didik 

terhadap ajaran agama Islam, 3) dimensi penghayatan atau pengalaman batin 
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yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran agama Islam. 4) 

dimensi pengamalannya, dalam arti bagaimana ajaran Islam di imani, dipahami, 

dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Ruang lingkup materi Pendidikan agama Islam pada dasarnya mencakup 

tujuh unsur pokok, yatu Al-Qur’an-Hadist, keimanan, syariah, ibadah, 

muammalah, akhlak, dan tarikh/ sejarah yang lebih menekankan pada 

perkembangan ajaran agama, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 

Dalam realitasnya, tugas dan tanggung jawab guru PAI dalam memberi 

bimbingan dapat berbentuk sebagai berikut : 

1) Memberikan dan menjelaskan perintah ajaran agama Islam 

2) Memberikan petunjuk melaksanakan kegiatan ibadah dalam ajaran Islam 

3) Memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan, keterampilan / 

kecakapan dan keahlian agar lebih efektif dalam melaksanakan berbagai 

kegiatan organisasi keagamaan di sekolah. 

4) Memberikan kesempatan ikut serta menyumbangkan tenaga dan fikiran 

untuk memajukan organisasi berdasarkan inisiatif dan kreativitas masing-

masing peserta didik dalam bidang keagamaan dan kerohanian. 

5) Memberikan koreksi agar setiap personal melakukan tugas-tugasnya secara 

efisien mencakup kesalehan pribadi, kesalehan sosial dan kesalehan dengan 

alam sekitar. 

 




