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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kepemimpinan  

Ada beberapa pengertian yang berbeda tentang kepemimpinan yang 

dikemukakan oleh para ahli. Miftah Toha mengatakan bahwa “Kepemimpinan 

(leadership) adalah merupakan hubungan antara seseorang dengan orang lain, 

pemimpin mampu mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja bersama-

sama dalam tugas yang berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.
1
  

Sedangkan Mulyasa mendefinisikan “Kepemimpinan sebagai seni 

membujuk bawahan agar mau mengerjakan tugas-tugas dengan yakin dan 

semangat”.
2
  

Menurut Wahjosumidjo, “Kepemimpinan adalah suatu kekuatan 

penting dalam rangka pengelolaan, oleh sebab itu kemampuan memimpin 

secara efektif merupakan kunci keberhasilan organisasi”.
3
  

Sedangkan kepemimpinan yang dikemukakan oleh Reksoprodjo 

Handoko mengatakan bahwa “Kepemimpinan (leadership) adalah merupakan 

hubungan antara seseorang dengan orang lain, pemimpin mampu 

                                                 
1
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mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja bersama-sama dalam tugas 

yang berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.
4
 

Abi Sujak berpendapat bahwa “Kepemimpinan adalah pola hubungan 

antar individu yang menggunakan wewenang dan pengaruh terhadap orang 

lain atau sekelompok orang agar terbentuk kerja sama untuk menyelesaikan 

suatu tugas”.
5
  

Kepemimpinan merupakan proses pengaruh sosial dan pengaruh 

sengaja dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur 

aktivitas-aktivitas dan relasi-relasi di dalam sebuah organisasi. Perbedaan 

definisi tersebut terletak pada siapa yang menggunakan pengaruh, cara 

menggunakan pengaruh dan sasaran yang ingin dicapai pengaruh dan hasil 

dari usaha menggunakan pengaruh.
6
  

 

Menurut Miftah Thoha, ada tiga faktor yang berinteraksi menentukan 

efektifitas kepemimpinan yaitu :  

Pertama, Leader behavior (perilaku pemimpin) yaitu, efgektifitas 

kepemimpinan sangat dipengaruhi gaya memimpin seseorang. Kedua, 

subordinate (bawahan) yaitu, efektifitas kepemimpinan dipengaruhi oleh 

tingkat penerimaan dan dukungan bawahan. Bawahan akan mendukung 

seorang pemimpin sepanjang mereka melihat tindakan pemimpin dianggap 

dapat memberi manfaat dan meningkatkan kepuasan mereka. Ketiga, 

situation yaitu, situasi dalam gaya kepemimpinan yaitu: hubungan 

pemimpin anggota, tingkat dalam struktur tugas dan posisi kekuasan 

pemimpin yang dapat melalui wewenang formal.
7
  

 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan merupakan pola hubungan antar individu yang menggunakan 

wewenang dan kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan dan 

                                                 
4
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mengarahkan tindakan pada seseorang atau kelompok orang untuk mencapai 

tujuan tertentu pada situasi tertentu.  

Seorang kepala sekolah yang efektif berdasarkan penelitian Nasional 

Association of Secondary School Principals merupakan paduan antara 

sifat-sifat pribadi dan gaya kepemimpinan, yaitu : (1) memberikan contoh: 

(2) berkepentingan dengan kualitas ; (3) bekerja dengan landasan 

hubungan kemanusiaan; (4) memahami masyarakat sekitar; (5) memiliki 

sikap mental yang baik dan stamina fisik yang prima; 6) berkepentingan 

dengan staff dan sekolah; (7) melakukan kompromi untuk mencapai 

kesepakatan; (8) mempertahankan stabilitas; (9) mampu mengatasi stress; 

(10) menciptakan struktur agar sesuatu bisa terjadi; (11) mentoilelir 

adanya kesalahan; (12) tidak menciptakan konflik pribadi; (13) memimpin 

melalui pendekatan yang positif; (14) tidak menjauhi atau mendahului 

orang-orang yang dipimpinnya; (15) mudah dihubungi oleh orang; (16) 

memiliki keluarga yang serasi.
8
 

 

Menurut Wahjosumidjo, “Kepala sekolah adalah seorang tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi    interaksi 

antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran”.
9
 

Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh 

orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun 

yang akan diangkat menjadi kepala sekolah arus ditentukan melalui 

prosedur serta persyaratan-persyaratan tertentu seperti : latar belakang 

pendidikan, pengalaman, usia, pangkat dan integritas”.
10

 

 

Jadi dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah adalah jabatan pemimpin 

yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, penggerak juga 

berperan melakukan kontrol segala aktivitas guru, staf dan siswa dan sekaligus 

untuk meneliti persoalan-persoalan yang timbul di lingkungan sekolah. 

                                                 
8
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Dengan demikian dari uraian berbagai pendapat di atas, maka penulis 

dapat simpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan 

kemampuan dan wewenang untuk mempengaruhi, menggerakkan dan 

mengarahkan tindakan serta mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan 

penuh semangat dan percaya diri para guru, staf dan siswa dalam 

melaksanakan tugas masing-masing demi kemajuan dan memberikan inspirasi 

sekolah dalam mencapai tujuan. 

 

2. Hakikat Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Pengelolaan sekolah harus benar-benar dipimpin oleh seorang kepala 

sekolah yang mempunyai acceptability, karena keberhasilan pendidikan di 

sekolah sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan 

motor penggerak aktivitas yang ada dalam mencapai tujuan.  

Aktivitas kepala sekolah sebagai seorang manajer meliputi 

pengelolaan 3 M, yaitu pertama, manusia sebagai faktor penggerak utama 

aktivitas sekolah, kedua, money yaitu sebagi modal aktivitas, ketiga, 

method sebagai alat untuk mengarahkan manusia dan uang menjadi efektif 

dalam mencapai tujuan. Namun peranan kepala sekolah sebagai manajer 

tidaklah cukup.
11

 

 

Pada era globalisasi ini paradigma kepala sekolah sebagai hanya 

manajer kurang cocok, tetapi selain sebagai manajer, kepala sekolah harus 

mampu menjadi seorang pemimpin yang menggerakkan bawahannya dan 

mengarahkan dalam pencapaian tujuan. 

Menurut Warren Bennis dan Robert Tonwsend, seperti yang dikutip  

Soetjipto membedakan antara pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah orang 
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yang melakukan hal-hal yang benar, dan manajer adalah orang yang 

melakukan hal-hal dengan benar.
12

  

Pemimpin berkepentingan dengan reaksi, wawasan, tujuan, sasaran, 

itikad, maksud dan efektivitas hal-hal yang benar. Manajer berkepentingan 

dengan efesien, cara melakukan, urusan sehari-hari jalan singkat untuk 

melakukan banyak hal dengan benar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa manajer 

cenderung memikirkan anak buahnya sebagai sumber daya, dan bertanya-

tanya dalam hati sebesar apa penghasilan mereka dan bagaimana dia bisa 

membantu mereka menjadi pahlawan.  

Orientasi kepala sekolah sebagai pemimpin sangatlah cocok dengan 

misi daripada sekolah sebagai organisasi terbuka dan Agent of Change, yang 

mana sekolah dituntut inovatif, aspiratif dan tanggap terhadap perkembangan 

zaman. Kesempatan ini lebih didukung dengan adanya otonomi pendidikan 

dengan program Manajemen Berbasis sekolah (School Based Management).  

Dengan program tersebut kepala sekolah mempunyai kewenangan 

yang lebih luas dalam rangka mengelola sekolah, sehingga dituntut memahami 

secara komprehensif manajemen sekolah. Kemampuan manajerial yang tinggi 

menjadikan sekolah efesien. Tetapi juga tidak dikendalikan dengan 

kemampuan kepemimpinannya yang efektif, maka kepala sekolah akan 

menjadi manajer yang tangguh yang menggunakan kekuasaannya dengan 

semena-mena, dengan kurang begitu memperhatikan aspek-aspek moral, etika 

dan sosial. Harus diingat bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin harus 

                                                 
12

 Soetjipto, Raflis Kosasi, Op.Cit, h. 65 



28 

 

memegang pada prinsip utama saat melaksanakan tugasnya yaitu bahwa orang 

lebih penting ketimbang benda-benda mati.  

Kepemimpinan kepala sekolah pada hakikatnya adalah kepala sekolah 

yang memahami dan menguasai kemampuan manajerial dan kepemimpinan 

yang efektif. Adapun salah satu rincian aspek dan indikatornya sebagai 

berikut: 

Tabel 3.   Kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai Leader 

 

Komponen 
 

Aspek 
 

Indikator 
 

Leader 
 

1)  Memiliki kepribadian 

yang kuat 

 

-  Sikap empati 
-  Memberi sangsi bagi yang melanggar 

disiplin 
-  Memberi contoh keteladanan 

 
 

2) Memahami kondisi 

guru, karyawan dan 

siswa 

 

-  Memberikan penghargaan 

bagi yang berprestasi 
-     Menghargai guru 
-     Memberikan gagasan-gagasan 

baru dalam pembelajaran 

 
 

3)  Memiliki visi dan 

memahami misi 

sekolah 

 

-  Memberdayakan guru sebagai tim 

kerja dalam pelaksanaan program 

kegiatan 
-     Membuat program supervisi dan 

melaksanakan kepada guru yang 

mengajar di kelas 
-      Memberikan penugasan kepada guru 

untuk penyusunan rencana kerja 

 
 

4)  Kemampuan 

mengambil keputusan. 

 

-  Mampu mengambil keputusan yang 

tepat dan cepat 
-     Melakukan evaluasi dan 

memberikan solusi pelaksanaan 

program kegitaan 
-     Melakukan pembinaan kepada guru 

melalui rapat dan memutuskan 

secara matang hasil rapat 
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5)  Kemampuan 

berkomunikasi. 

 

-  Menciptakan hubungan yang 

harmonis dengan guru 
-     Menginstruksikan kepada guru 

untuk melaksanakan prosedur 

pancapaian tujuan organisasi 
-     Melaksanakan transparansi kepada 

warga sekolah13. 

 

 

Dari di atas merupakan kepemimpinan kepala sekolah yang sangat 

diharapkan pada era globalisasi ini. Kemampuan manajerial dan 

kepemimpinan harus menjadikan dua sisi mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kinerja kepala sekolah. Lemahnya salah satu sisi akan 

menimbulkan berbagai persoalan.  

Untuk memahami lebih jauh perbedaan antara pemimpin dengan 

manajer, sebagai berikut :  

1) Manajer mengurus administrasi, pemimpin membuat inovasi.  

2) Manajer adalah salinan, pemimpin adalah asli  

3) Manajer memelihara, pemimpin mengembangkan  

4) Manajer berfokus pada sistem dan struktur, pemimpin berfokus pada 

orang.  

5) Manajer mengandalkan pengendalian pemimpin mengilhamkan 

kepercayaan.  

6) Manajer mempunyai pandangan jangka pendek, pemimpin 

menanyakan apa dan mengapa. 

7) Manajer menunjukkan matanya, ke lini dasar, pemimpin menunjukkan 

matanya ke cakrawala. 
14

 

 

Dari uraian di atas dapat disintesakan bahwa kepala sekolah sebagai 

manajer, administrator, supervisor, manajer berada pada ruang lingkup kepala 
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sekolah sebagai manajer, dan educator, inovator dan leader berada pada ruang 

lingkup kepala sekolah sebagai pemimpin.  

Lebih lanjut AF Stoner seperti yang dikutip oleh Wahjosumidjo dalam 

bukunya yang berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah, tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya, kepemimpinan kepala sekolah merinci fungsi kepala 

sekolah sebagai manajer, yaitu:  

1) Bekerja dengan dan melalui orang.  

2) Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan.  

3) Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai 

persoalan.  

4) Berpikir secara realistis dam konseptual.
15

  

 

Sedangkan fungsi kepemimpinan kepala sekolah, Koonts seperti yang 

dikutip oleh Wahjosumidjo menyatakan bahwa : The Function of Leadership 

therefore is to induce or pesuade all subcordinates of followers to contribute 

willingly organizotional goals in accordance with their maximum capability.
16

  

Kata kunci dari definisi tersebut adalah to induce dan persuade, agar 

kepala sekolah berhasil menggerakkan para guru, staf dan para siswa dalam 

mencapai tujuan sekolah, sehingga kepala sekolah harus mampu meyakinkan 

(persuade) dan membujuk (induce) agar para guru, staf dan para siswa percaya 

bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Hindarkan perbuatan memaksa 

atau bertindak keras kepada mereka, namun sebaliknya harus melahirkan 

kemauan serta semangat bekerja dengan penuh percaya diri dan penuh 

semangat. Kerja sama juga harus dijalankan dalam pencapaian tujuan baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. 
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3. Prinsip-prinsip Kepemimpinan 

Sebagai pemimpin tentunya prinsip-prinsip kepemimpinannya harus 

dipahami dalam rangka mengembangkan sekolahnya. Prinsip-prinsip 

kepemimpinan secara umum antara lain:  

1) Konstruktif kepala sekolah harus memberikan dorongan dan 

pembinaan kepada setiap guru dan stafnya untuk mengembangkan 

kemampuannya secara optimal.  

2) Kreatif kepala sekolah jangan terjebak kepada pola-pola kerja lama 

yang dikerjakan oleh kepala sekolah sebelumnya, namun dia harus 

selalu kreatif mencari gagasan-gagasan baru dalam menjalankan 

tugasnya.  

3) Partisipasif memberikan kepercayaan kepada semua pihak untuk selalu 

terlibat dalam setiap aktivitas sekolah.  

4) Kooperatif: kepala sekolah harus senantiasa bekerja sama dengan 

semua komponen yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan.  

5) Delegatif: kepala sekolah berupaya memberikan kepercayaan kepada 

staf untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan 

deskripsi tugas/ jabatannya.  

6) Integratif: untuk menghasilkan suatu sinergi yang besar, kepala 

sekolah harus mengintegrasikan semua kegiatannya agar tujuan 

sekolah dapat tercapai.  

7) Rasional dan objektif: kepala sekolah berupaya untuk menjadi 

pemimpin yang bijak dalam melaksanakan tugasnya dan bertindak 

berdasarkan pertimbangan rasio dan obyektif, bukan dengan 

emosional.  

8) Pragmatis: kepala sekolah dalam menetapkan kebijakan dan target 

harus mendasarkan pada kondisi dan kemampuan riil yang dimiliki 

oleh sekolah.  

9) Tidak memaksakan diri untuk melakukan kegiatan di luar kemampuan 

dan target.  

10) Keteladanan : kepala sekolah sebagai seorang figur yang patut 

memberikan keteladanan kepada seluruh staf, guru dan para siswa. 

Oleh karena itu kepala sekolah harus senantiasa menunjukkan 

perilaku-perilaku yang baik dan mampu menunjukkan perilakunya 

sebagai pemimpin.  

11) Adaptable dan Fleksibel: kepala sekolah harus mampu beradaptasi dan 

fleksibel dalam menghadapi situasi baru dan juga menciptakan kondisi 

kerja yang mendukung staf untuk cepat beradaptasi.
17
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Dengan demikian seorang pemimpin yang memegang prinsip-prinsip 

tersebut dapat bertahan di berbagai situasi mengintegrasikan secara maksimal 

produktivitas, menguasai kedudukan kepemimpinan bentuk dasar yang paling 

penting terwujudnya kebutuhan untuk memberikan kepuasan para bawahan.  

 

4. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan menurut A Dale Temple, dan Robbin P. Steppen : 

1) “Kepemimpinan” yang diedit oleh A Dale Temple ada tiga gaya 

kepemimpinan, yaitu:  

a) Gaya kepemimpinan Otokrasi, pemimpin otakrasi membuat 

keputusan sendiri arena kekuasan terpusatkan dalam diri satu 

orang. Ia memikul tanggungjawab dan wewenang penuh, 

pengawasan bersifat ketat, langsung dan tepat.  

b) Gaya kepemimpinan Demokrasi, pemimpin yang demokrasi 

(partisipasi)   berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah 

yang menarik perhatian mereka dan dimana mereka dapat 

menyumbangkan sesuatu. Bawahan ikut serta dalam penetapan 

sasaran dan pemecahan masalah.  

c) Gaya kepemimpinan Kendali Bebas, pemimpin penganut kendali 

bebas memberi kekuasaan kepada bawahan. Kelompok dapat 

mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalahnya 

sendiri. Gaya ini biasanya tidak berguna akan tetapi dapat menjadi 

efektif dalam kelompok profesional yang bermotivasi tinggi.
18

  

 

2) Gaya kepemimpinan Robbin P. Steppen : 

a) Gaya Kepemimpinan Konsultasi (GKK)  

Gaya kepemimpinan konsultatif dapat berfungsi dengan 

efektif pada kondisi dimana para staf kurang memiliki kemampuan 

dalam melaksanakan tugasnya, namun mereka memiliki motivasi 

kerja yang baik. Kepala Sekolah banyak memberikan konsultasi 

dan pengarahan kepada para guru dan staf lainnya agar 

kemampuannya secara bertahap meningkat, serta memberikan 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan.  

b) Gaya Kepemimpinan Delegatif (GKD)  

Gaya kepemimpinan delegatif dapat efektif pada kondisi 

dimana para staf mempunyai kemampuan yang tinggi dan motivasi 

kerja yang tinggi pula. Kepala sekolah mendelegasikan tugas dan 
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wewenangnya kepada bawahannya serta memberikan kepercayaan 

bahwa bawahannya dapat melaksanakan tugasnya dan mampu 

memikul tanggung jawabnya.  

c) Gaya Kepemimpinan Instruktif (GKI)  

Gaya kepemimpinan yang memberikan sedikit kesempatan 

kepada bawahan untuk ikut berpartisipasi karena kemampuan dan 

motivasi staf rendah. Kepala sekolah banyak memberikan 

pengarahan yang spesifik dan pengawasan pekerjaan diawasi 

secara ketat. Proses. Proses komunikasi bersifat satu arah yakni 

top-down communication.  

d) Gaya Kepemimpinan Partisipatif (GKP)  

Gaya kepemimpinan partisipatif dapat diaplikasikan secara 

efektif pada kondisi dimana kemampuan kerja para staf tinggi, 

namun motivasi mereka rendah. Kepala berpartisipasi aktif dalam 

mendorong para guru dan staf untuk menggunakan kemampuan 

secara optimal. Bahkan bila diperlukan kepala sekolah dapat 

membantu bawahannya menyelesaikan tugas pekerjaannya karena 

kepala sekolah mengetahui pekerjaannya yang diberikan.
19

  

 

Berdasarkan pada uraian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini adalah pola perilaku kepala 

sekolah dalam melaksanakan tugasnya mampu mempengaruhi orang lain agar 

bersedia bekerja bersama-sama dalam tugas yang berkaitan untuk mencapai yang 

diinginkan dengan indikator : Kepala sekolah sebagai educator (pendidik), Kepala 

sekolah sebagai manajer, Kepala sekolah sebagai administrator , Kepala sekolah 

sebagai supervisor, Kepala sekolah sebagai leader (pemimpin), Kepala sekolah 

sebagai inovator dan Kepala sekolah sebagai motivator.  
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B. Kompetensi Profesional Guru 

1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru 

Profesional, secara etimologi istilah profesio berasal dari bahasa 

Inggris ”profession”, berakar dari bahasa Latin ”profesus” yang berarti 

mampu atau ahli dalam satu bentuk pekerjaan.
20

 

Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga sebagai jabatan di dalam 

suatu hierarki birokrasi, yang menurut keahlian tertentu serta memiliki 

etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan buku terhadap 

masyarakat. Seorang profesional menjalankan sesuai dengan tuntutan 

profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai 

dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya 

berdasarkan profesionalisme, dan bukan amatiran.
21

  

 

Profesional bertentangan dengan amatirisme. Seorang profesional akan 

terus menerus meningkatkan mutu secara sadar, melalui pendidikan dan 

pelatihan. Imbas tradisi profesional di luar sistem pendidikan telah 

mempengaruhi tradisi profesional di bidang pendidikan dan organisasi 

pembelajaran pada umumnya. Tuntutan profesional di bidang pendidikan dan 

kepemimpinan pendidikan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu 

membutuhkan berbagai macam upaya untuk melakukan rekonseptualisasi 

dalam cara-cara dimana setiap aktor memusatkan pada layanan kepada 

pelanggan (customer service). Profesional adalah mutu, kualitas dan tindak 

tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional
22

.  

Pengertian profesi itu sendiri mempunyai banyak konotasi, secara 

umum profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan 
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 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di 

Sekolah Dasar, (Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, 1994), h. 58  
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lanjut di dalam science dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar 

untuk diimplimentasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.  

Profesi merupakan pekerjaan, dapat pula berwujud sebagai jabatan di 

dalam suatu hierarki organisasi birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu 

serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku 

terhadap masyarakat. Inti dari profesi adalah seseorang harus memiliki 

keahlian, pada masyarakat modern keahlian diperoleh melalui pendidikan dan 

pelatihan khusus.  

Dengan demikian profesional adalah orang-orang yang melaksanakan 

tugas profesi, melaksanakan tugas secara profesional yang dituntut adanya 

keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi yang diperolehnya 

melalui pendidikan dan pelatihan.  

Salah satu peranan guru adalah ”transfer of knowlwdge” dan ”tranfer 

of values”. Ketika guru memindahkan berbagai ilmu pengetahuan serta nilai-

nilai terjadi interaksi antara guru dan peserta didik. Guru atau seorang 

pendidik adalah “Seseorang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya 

mengajar”
23

 

Jadi guru adalah seorang yang profesinya bertugas mengajar atau 

mendidik anak dan itu merupakan salah satu pekerjaan mata pencaharianya 

yang patut ditiru/dicontoh. 
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Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di 

masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak 

menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya.
24

 

Dengan demikian, tugas utama seorang guru adalah mengajar, dalam 

praktik pengajaran, guru melaksanakan kegiatan membimbing dan melatih 

siswa, sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dari aspek kognitif, 

efektif, dan psikomotornya. Guru Sekolah Dasar sebagai guru kelas memiliki 

tugas yang lebih luas, yaitu selain mengajar juga melaksanakan kegiatan 

bimbingan dan konseling di kelas, melaksanakan tugas administrasi sekolah, 

dan juga dituntut untuk mampu melaksanakan hubungan dengan masyarakat 

terutama sekali orang tua/wali siswa. Oleh karena itu mengingat tugas guru 

sekolah dasar yang cukup berat, maka dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dituntut memiliki kemampuan profesional.  

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

kompetensi profesional guru adalah orang berpendidikan dan terlatih yang 

menjadi panutan atau teladan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 

secara profesional memiliki keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap 

tugasnya. 

 

2. Ciri-ciri Kompetensi Profesional Guru 

Deskripsi mengenai karakteristik profesi, menurut Moore sebagaimana 

dikutip oleh Soetjipto Raflis Kosasi bahwa ciri-ciri profesi :  
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(1) sebagian besar waktu yang dimiliki digunakan untuk menjalankan 

pekerjaannya; (2) terikat suatu panggilan hidup dan memperlakukan 

pekerjaannya sebagai seperangkat norma kepatuhan dan perilaku; (3) 

mempunyai organisasi profesional yang formal; (4) menguasai 

pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar latihan spesialisasi 

atau pendidikan yang sangat khusus; (5) terikat oleh syarat-syarat 

kompetensi, kesadaran prestasi, dan pengabdian; dan (6) memperoleh 

ekonomi berdasarkan spesialisasi teknik yang sangat tinggi sekali.
25

  

 

Pendapat lain mengenai ciri-ciri profesi dinyatakan oleh Hoy & Miskel 

yang dikutip oleh Soetjipto Raflis Kosasi bahwa enam ciri-ciri profesi adalah :  

1) Berdasarkan pada keahlian teknikal yang diperoleh melalui pendidikan 

2) Memberikan pelayanan kepada klien 

3) Adanya norma-norma hubungan antar tenaga profesional- klien 

4) Orientasi acuan kelompok antar sejawat 

5) Terdapat struktur kontrol terhadap kinerja; dan  

6) Memiliki kode etik yang memandu aktivitas-aktivitasnya.
26

  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

profesi meliputi: (1) memiliki keahlian khusus bersifat intelektual yang 

dipersiapkan melalui pendidikan khusus dan matang; (2) membentuk karier 

seumur hidup dengan pertumbuhan dalam jabatan secara terus-menerus; (3) 

mengutamakan layanan kepada klien; (4) memiliki kode etik, standar kerja, 

dan kontrol kinerja yang kuat; dan (5) memiliki organisasi profesional.  

Ciri-ciri profesi di atas apabila diaplikasikan pada bidang pendidikan, 

khususnya dijadikan kriteria bagi tenaga kependidikan atau guru maka dapat 

dipastikan proses kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan 

efesien, karena guru pada hakikatnya memiliki keahlian khusus yang 

diperoleh melalui pendidikan formal cukup lama secara sistematis dan 

terprogram dengan baik. 
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Ciri-ciri guru dinyatakan profesional dalam jurnal Educational 

Leadership Edisi Maret 1993, sebagaimana dikutip oleh Soetjipto, Raflis 

Kosasi adalah sebagai berikut:  

1) Guru menguasai kurikulum, memiliki komitmen pada siswa dan proses 

belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada 

kepentingan siswa;  

2) Guru menguasai materi pelajaran secara mendalam bahan/ mata 

pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada siswa. 

Bagai guru, hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.  

3) Guru menguasai metode dan evaluasi belajar, bertanggung jawab 

memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai 

dari pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar.  

4) Guru seyogyanya setia terhadap tugas merupakan bagian dari 

masyarakat belajar dalam lingkungan organisasi profesinya. Selain 

kelima ciri profesional di atas, guru juga dituntut memenuhi cakupan 

kompetensi berkaitan dengan profesionalisme guru, pasal 10 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

dosen kompetensi guru meliputi: (1) kompetensi padagogik; (2) 

kompetensi kepribadian; (3) kompetensi sosial; dan (4) kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

5) Guru mampu disiplin dalam arti luas, berpikir sistematis tentang apa 

yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Artinya ia harus 

belajar menyediakan waktu untuk mengadakan refleksi dan koreksi 

terhadap apa yang telah dilakukannya.
27

  

 

Berdasarkan ciri-ciri sebagaimana diuraikan di atas, antara yang satu 

dengan yang lain sebenarnya saling melengkapi. Kompetensi guru profesional 

merupakan kinerja guru ideal yang lebih antisipasif terhadap tantangan masa 

depan yang semakin kompleks. Mensyaratkan pengetahuan dan pemahaman 

tentang bagaimana pendidikan dapat dilaksanakan secara maksimal. 

Kompetensi profesional guru meliputi : (1) menguasai bahan pelajaran; 

(2) mengelola program belajar mengajar; (3) mengelola kelas; (4) 

menggunakan media/ sumber; (5) menguasai landasan-landasan 

kependidikan; (6) mengelola interaksi belajar mengajar; (7) menilai 

prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran; (8) mengenal fungsi dan 

program pelayanan bimbingan dan penyuluhan; (9) mengenal dan 
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menyelenggarakan administrasi sekolah; dan (10) memahami prinsip-

prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan 

pengajaran.
28

  

 

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud ciri-ciri kompetensi 

profesional guru dalam penelitian ini adalah sikap seorang guru profesional 

yang meliputi: (1) menguasai kurikulum; (2) menguasai materi setiap mata 

pelajaran; (3) menguasai metode dan evaluasi belajar; (4) setia terhadap tugas; 

(5) disiplin dalam arti luas, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial serta 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

 

3. Faktor-faktor Yang Menciptakan Kompetensi Profesional Guru 

Setiap guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi kemasyarakatan. 

Dengan demikian seorang calon guru seharusnya telah menempuh program 

pendidikan guru pada suatu lembaga pendidikan guru tertentu.
29

 

Kompetensi profesional guru ini merujuk pada kemampuan guru untuk 

menguasai materi pembelajaran. Guru harus memiliki pengetahuan yang baik 

mengenai subyek yang diajarkan, mampu mengikuti kode etik profesional dan 

menjaga serta mengembangkan kemampuan profesionalnya.  

Kompetensi profesional guru sebagai tolak ukur bagi keberhasilan 

pendidikan sekaligus contoh bagi para siswa dalam mengembangkan potensi 

dan kepribadian diri siswa. Dengan demikian peran guru merupakan kunci 

keberhasilan dalam proses pembelajaran.  
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Ada beberapa faktor yang mampu menciptakan guru yang profesional 

di antaranya adalah : 

a. Faktor Pendidikan Guru 

Salah satu faktor yang menyebabkan terpuruknya pendidikan di 

negara kita adalah karena faktor guru tidak menempuh pendidikan 

keguruan. Atau setidak-tidaknya seorang guru tidak membaca dan 

mempelajari ilmu-ilmu keguruan, kurang membaca dan mempelajari serta 

mengkaji ilmu-ilmu pendidikan dan pengajaran yang baik dan benar.  

Tugas membimbing, mendidik dan mengajar tidaklah semudah 

membalikan telapak tangan. Seorang guru dalam melaksanakan tugas 

membimbing, mendidik dan mengajar harus mempunyai keahlian 

(profesional). Tanpa keahlian yang memadai maka pendidikan sulit 

berhasil. Keahlian itu hanya bisa didapatkan jika seorang calon guru 

menempuh pendidikan tertentu (khusus) yakni pendidikan keguruan, 

sehingga mendapat legalitas berupa ijazah dari LPTK, serta ilmu yang 

terstruktur. Melalui pendidikan ini seorang guru akan mengetahui tugas, 

peran dan kode etiknya serta mengetahui struktur pembelajaran yang baik 

dan bermutu.  

b. Faktor Penguasaan Terhadap Materi/Bahan Pelajaran.  

Seorang guru yang profesional harus menguasai betul terhadap 

bahan pelajaran yang akan diajarkan, sehingga ketika menyampaikannya 



41 

 

kepada peserta didik tidak ada hambatan yang berarti dan peserta didik 

mudah menyerapnya. 

Penguasaan terhadap materi/bahan pelajaran bagi guru merupakan 

hal yang sangat menentukan, khususnya dalam proses belajar mengajar 

yang melibatkan guru mata pelajaran. Adapun upaya peningkatan 

penguasaan materi/bahan pelajaran bagi guru yakni melalui Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP), melalui buku sumber yang tersedia, 

melalui ahli/ilmuan yang bersangkutan, melalui kursus pendalaman materi 

dan melalui pendidikan khusus.  

c. Faktor Penguasaan Terhadap Metode Pendidikan 

Metode sebagai jalan dan cara untuk mencapai tujuan pendidikan, 

harus dikuasai oleh seorang guru profesional, sehingga pada saat 

mengajar, guru bisa menempatkan metode pengajaran sesuai dengan 

bahan pelajaran yang diajarkan, serta mudah dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang diinginkan. Sehebat apapun penguasaan seorang guru 

terhadap suatu materi pelajaran, tetapi di saat mengajar metode yang 

digunakan tidak tepat, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai.  

Oleh karena itu, di samping menguasai materi pelajarannya, 

seorang guru juga harus menguasai metode pengajarannya, agar tercapai 

tujuan pembelajaran yang dicita-citakan, dan dengan menguasainya maka 

secara perlahan dia akan bertambah ahli dalam mengajar. 
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d. Faktor Penguasaan Terhadap Media/Alat Pendidikan 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa media/alat pendidikan 

menempati posisi yang sangat urgen dalam kegiatan belajar mengajar. Di 

samping sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan pendidikan, 

media/alat pendidikan juga dapat menghantarkan guru yang memakainya 

menjadi lebih profesional dalam profesinya sebagai pendidik. Seorang 

guru profesional yang senantiasa menggunakan media/alat pendidikan 

dalam proses pembelajaran, juga dapat lebih mudah menyampaikan materi 

pelajaran kepada peserta didik, dan memudahkan serta mempercepat 

peserta didik untuk memahami bahan pelajaran yang diajarkan. 

e. Faktor Mukafaah (Gaji) 

Salah satu faktor yang menyebabkan kurang profesionalnya 

seorang guru dalam mengemban profesinya sebagai pendidik adalah 

minimnya mukafaah atau gaji yang diterima dari profesinya dalam 

menutupi kebutuhan hidup yang semakin hari terus meningkat. Jangankan 

berpikir untuk membeli koran, majalah, buku-buku atau melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kompetensi profesinya, 

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang paling mendasar saja 

masih kurang. Hal tersebut banyak kita temukan disegenap lembaga-

lembaga yang mengelola pendidikan, baik pemerintah maupun swasta.  

Minimnya mukafaah guru yang diterima dari profesinya 

mengakibatkan seorang guru mencari pendapatan lain secara serabutan 

atau mengajar di banyak sekolah. Dampaknya adalah perubahan fungsi 
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seorang guru yang tadinya sebagai pendidik yang senantiasa mendidik, 

membimbing dan mengembangkan mental, moral, spiritual dan 

kecerdasan peserta didik menjadi hanya sekedar pengajar. Artinya, 

kehadiran guru di kelas hanya sekedar tuntutan kewajiban belaka yakni 

menyempaikan mata pelajaran. Mereka hanya mengajarkan ilmu pada 

peserta didik saja dengan kemampuan yang pas-pasan karena apa yang 

disampaikan hanya mengacu ke buku teks saja. Guru seperti ini punya 

pemahaman “Yang penting jam pelajaran terisi dan materi pelajaran 

tersampaikan, urusan mengerti atau tidak mengerti adalah bagaimana 

peserta didik belajarnya.” Pada akhirnya peserta didik pun terlantar dan 

hasil akhirnya pun tidak menggembirakan. 

Oleh karena itu, tugas pemerintah dan lembaga-lembaga yang 

mengelola pendidikan tersebut untuk terus meningkatkan mukafaah para 

gurunya, agar dia dapat hidup layak di tengah masyarakat dan memotivasi 

dia untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Dengan 

demikian, mukafaah atau gaji sangat mendorong seorang guru sehingga 

bisa lebih profesional dalam keguruannya, lebih ikhlas dalam mengemban 

tugasnya, karena dia mengkonsentrasikan diri sepenuhnya pada profesi 

keguruannya. 

f. Faktor Pemahaman Guru Terhadap Tugas dan Perannya  

Apabila seorang guru memahami betul terhadap tugas dan 

perannya yakni mendidik individu supaya beriman kepada Allah, 
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melaksanakan syariat-Nya, senantiasa beribadah dan bertaqwa kepada 

Allah serta berperan sebagai pembimbing, pendidik dan pengajar, 

kesemuanya dilaksanakan dengan baik dan ikhlas, maka dengan 

sendirinya ia akan semakin profesional dalam profesi keguruannya. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tugas dan peran guru sangat 

penting, bahkan bertugas menyampaikan risalah kenabian kepada 

manusia. Semakin menguasai tugas dan perannya, maka seorang guru 

akan semakin profesional dalam melaksanakan tugas dan perannya pula. 

g. Faktor Akhlak/Etika 

Akhlak/etika merupakan salah satu sifat yang melekat dalam diri 

seseorang, dan sifat itu akan senantiasa mewarnai dalam kehidupan sehari-

hari. Apabila yang keluar dari dalam diri orang tersebut adalah sifat yang 

baik maka ia disebut orang yang berakhlak baik tapi apabila yang keluar 

sebaliknya, maka ia termasuk orang yang berakhlak buruk. Akhlak/etika 

merupakan salah satu faktor penunjang seorang guru menjadi guru yang 

profesional atau tidak. Seorang guru merupakan cermin bagi peserta 

didiknya. Oleh karena itu, seorang guru harus menjunjung tinggi 

akhlak/etika keguruannya sehingga dia menjadi lebih profesional dalam 

jabatannya.  
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C. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja Guru 

Di dalam suatu organisasi, kinerja memiliki pengaruh yang sangat 

besar bagi tercapainya tujuan organisasi tersebut.  

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dapat dilihat secara 

kuantitas dan kualitas ketika seseorang melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawabnya. Ungkapan kemajuan yang didasari oleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap serta motivasi untuk menghasilkan sesuatu adalah 

kinerja.
30

  

 

Menurut manajemen sumber daya manusia kinerja merupakan hasil 

yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan seseorang dalam 

melaksanakan kerja atau tugas.  

Di dalam suatu organisasi, kinerja memiliki pengaruh yang sangat 

besar bagi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Kinerja dapat diartikan 

sebagai hasil kerja yang dapat dilihat secara kuantitas dan kualitas ketika 

seseorang melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Ungkapan kemajuan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan 

sikap serta motivasi untuk menghasilkan sesuatu adalah kinerja.
31

 

 

Sedangkan pengertian kinerja yang tertera dalam Kamus Lengkap 

Bahasa Indonesia Modern diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang 

dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu.
32

 

Kinerja dapat diartikan sebagai: 1) sesuatu yang dicapai, 2) prestasi 

yang diperlihatkan, 3) kemampuan kerja. Sehingga kinerja diartikan juga 

sebagai hasil pekerjaan yang dicapai seseorang melalui suatu upaya yang 

disengaja dengan menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya baik 

berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan.
33
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Dari berbagai pendapat di atas penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa kinerja guru adalah kemampuan seorang guru untuk melakukan 

perbuatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup aspek 

perencanaan program belajar mengajar, pelaksanaan proses belajar mengajar, 

penciptaan dan pemeliharaan kelas yang optimal, pengendalian kondisi belajar 

yang optimal, serta penilaian hasil belajar. Kinerja sangat penting dalam 

menentukan kualitas kerja seseorang, termasuk seorang guru. 

 

2. Ciri-ciri Kinerja Guru 

Menurut Wina Sanjaya bahwa “Guru sering dianggap sebagai sosok 

yang memiliki kepribadian ideal. Karena itu, pribadi guru sering dianggap 

sebagai model atau panutan (yang harus di-gugu atau di-tiru)”
34

. 

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa guru sebagai pendidik 

profesional mempunyai citra yang baik yang layak menjadi panutan atau 

teladan bagi sekelilingnya terutama bagi siswa. Guru harus meningkatkan 

pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan 

kepada anak didiknya dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta 

cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat.  

a. Sikap Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 

Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena 

itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan 
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pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat merancang 

ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut.  

Kebijaksanaan pemerintah dalam pendidikan ialah segala peraturan 

pelaksanaan baik yang di keluarga oleh Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, di pusat maupun di daerah, maupun departemen lain dalam 

rangka pembinaan pendidikan di negara kita. Sebagai contoh, peraturan 

tentang (berlakunya) kurikulum sekolah tertentu, pembebasan uang 

sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), ketentuan tentang penerimaan 

murid baru, penyelenggaraan evaluasi belajar tahap akhir (EBTA) dan lain 

sebagainya.  

Untuk menjaga agar guru tetap melaksanakan ketentuan yang 

merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan dan 

sebagai teladan bagi sekitarnya, maka guru harus tunduk dan taat kepada 

pemerintah dalam menjalankan tugas pengabdiannya, sehingga guru 

Indonesia tidak mendapat pengaruh yang negatif dari pihak luar, yang 

ingin memaksakan idenya melalui dunia pendidikan.  

b. Sikap Terhadap Organisasi Profesi 

Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu 

organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini 

menunjukkan betapa pentingnya peranan organisasi profesi sebagai wadah 

dan saran pengabdian.  

Organisasi PGRI merupakan suatu sistem, dimana unsur 

pembentuknya adalah guru-guru. Oleh karena itu, guru harus bertindak 

sesuai dengan tujuan sistem. Ada hubungan timbal balik antara 
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anggota profesi dengan organisasi, baik dalam melaksanakan 

kewajiban maupun dalam mendapat hak
35

.  

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa PGRI sebagai 

organisasi profesi memerlukan pembinaan, agar lebih berdaya guna dan 

berhasil guna sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan 

memantapkan profesi guru. setiap guru bahwa pekerjaannya merupakan 

pekerjaan profesional merupakan upaya pertama yang harus dilakukan 

dalam rangka pencapaian standar proses pendidikan sesuai dengan 

harapan. 

c. Sikap Terhadap Teman Sejawat 

Dalam ayat 7 kode etik guru disebutkan bahwa “Guru memelihara 

hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan 

sosial”. Ini berarti bahwa (1) guru hendaknya menciptakan dan 

memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya, dan 

(2) guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat 

kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar 

lingkungan kerjanya
36

.  

 

Berdasarkan kutipan di atas bahwa betapa pentingnya hubungan 

yang perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang 

mendalam antara sesama anggota profesi. Hubungan sesama anggota 

profesi dapat dilihat dari dua segi, yakni hubungan formal dan hubungan 

kekeluargaan. Hubungan formal yang perlu dilakukan dalam rangka 

melalukan tugas kedinasan. Hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan 

baik dalam lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan dalam 
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rangka menjunjung tercapainya keberhasilan anggota profesi dalam 

membawakan misalnya sebagai pendidik bangsa.  

d. Sikap Terhadap Anak Didik 

Seorang guru perlu memiliki kemampuan merancang dan 

mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran yang dianggap 

cocok dengan minat dan bakat serta sesuai dengan taraf perkembangan 

siswa termasuk di dalamnya memanfaatkan berbagai sumber dan media 

pembelajaran untuk menjamin efektivitas pembelajaran. 

e. Sikap Terhadap Tempat Kerja 

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik di 

tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini dasari dengan 

sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban menciptakan 

suasana yang demikian dalam lingkungannya, untuk menciptakan suasana 

kerja yang baik ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu a) guru 

sendiri, b) hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling.  

f. Sikap Terhadap Pemimpin 

Setiap organisasi dituntut berusaha untuk bekerja sama dalam 

melaksanakan tujuannya. Kerja sama yang dituntut pemimpin diberikan 

berupa tuntutan dan kepatuhan dalam melaksanakan arahan dan petunjuk 

yang diberikan mereka. Kerja sama juga dapat diberikan dalam bentuk 

usulan dan malahan kritik yang membangun demi pencapaian tujuan yang 

telah digariskan bersama dan kemajuan organisasi. Oleh sebab itu sikap 
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seorang guru terhadap pemimpin harus positif, dalam pengertian harus 

bekerja sama dalam menyukseskan program yang sudah disepakati.  

g. Sikap Terhadap Pekerjaannya 

Profesi guru berhubungan dengan anak didik, yang secara alami 

mempunyai persamaan dan perbedaan. Tugas melayani orang yang 

beragam sangat memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi. 

Terutama bila berhubungan dengan peserta didik yang masih kecil. 

Barangkali tidak semua orang dikaruniai sifat seperti itu namun bila 

seseorang telah memilih untuk memasuki profesi guru, ia dituntut untuk 

belajar dan berlaku seperti itu. 

Agar guru dapat melaksanakan fungsinya, maka harus mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut :   

1. Mempunyai penguasaan ilmu yang harus diajarkan kepada siswa. 

2. Memiliki kemampuan mengajar, meliputi perencanaan, pelaksanaan 

mengajar dan efisiensi, guru perlu menciptakan suasana belajar yang 

memungkinkan siswa mau belajar, dengan cara membina hubungan 

kepercayaan satu sama lainnya.  

3. Minat mengajarkan ilmunya kepada siswa. Jika guru mempunyai 

minat besar untuk mengajar, maka akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan efektivitas mengajarnya.
37

  

 

 

Karena itu guru yang teladan dituntut agar selalu meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan dalam pelaksanaan tugas profesinya, ia harus peka 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi khususnya dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran, dan pada masyarakat pada umumnya. Guru harus 
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dapat mengikuti perkembangan sehingga ia harus lebih dahulu mengetahuinya 

dari pada siswa dan masyarakat pada umumnya.  

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai    

berikut:  

1) Kemampuan, kepribadian dan minat kerja. Kemampuan merupakan 

kecakapan seseorang, seperti kecerdasan dan keterampilan. 

Kemampuan pekerja dapat mempengaruhi kinerja dalam berbagai cara. 

Misalnya dalam cara pengambilan keputusan, cara 

menginterprestasikan tugas dan cara penyelesaian tugas. Kepribadian 

adalah serangkaian ciri yang relatif mantap yang dipengaruhi oleh 

keturunan dan faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan. Sedangkan 

minat merupakan suatu valensi atau sikap.  

2) Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peran seseorang pekerja, 

yang merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang individu 

atas tugas yang dibebankan kepadanya. Makin jelas pengertian pekerja 

mengenai persyaratan dan sasaran pekerjaannya, maka makin banyak 

energi yang dapat dikerahkan untuk kegiatan ke arah tujuan.  

3) Tingkat motivasi pekerja, motivasi adalah daya energi yang 

mendorong, mengarahkan dan mempertahankan perilaku. Ada 2 

variabel yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu: (1) variabel individu 

yang terdiri dari pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, umur, 

motivasi, keadaan fisik, kepribadian dan sikap; (2) variabel situasional, 

yakni menyangkut faktor fisik dan pekerjaan yang meliputi metode 

kerja, pengaturan dan kondisi, perlengkapan kerja, pengaturan ruang 

kerja, kebisingan, penyinaran dan temperature. Kemudian faktor sosial 

dari organisasi yang meliputi kebijakan, jenis latihan dan pengalaman, 

sistem upah serta lingkungan sosial.
38

  

 

Kemudian menurut Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala 

BAKN Nomor : 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993, tentang petunjuk 

pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya adalah sebagai 

berikut: (1) Menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, 

evaluasi belajar, analisis hasil belajar serta menyusun program perbaikan dan 
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pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya; (2) 

menyusun program bimbingan dan tindak lanjut program bimbingan terhadap 

peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya; (3) Tugas pokok guru tersebut 

menjadi pedoman kinerja guru untuk menghasilkan prestasi kerja yang dapat 

diberikan angka kredit, sebagai dasar untuk kenaikan pangkat dan jabatan 

fungsional guru.  

Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja dalam hal ini prestasi 

guru adalah merupakan perilaku guru yang mempunyai (1) Kecakapan 

dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasmu dan bidang lain 

yang berhubungan dengan tugasnya. (2) Keterampilan yang sangat 

baik dalam melaksanakan tugasnya. (3) Pengalaman yang luas di 

bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya. 

(4) selalu bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam 

melaksanakan tugasnya. (5) Kesegaran dan kesehatan jasmani dan 

rohani yang baik. (6) Selalu melaksanakan tugas secara berdaya guna 

dan berhasil guna. (7) hasil kerjanya jauh melebihi hasil kerja rata-rata 

yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah. 
39

 

 

Dari berbagai pendapat di atas kinerja guru dapat ditentukan melalui:  

1) Kecakapan Kerja  

Kecakapan kerja merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan 

oleh guru dalam menguasai bidang tugasnya baik dalam pengawasan 

maupun tindak dalam pengawasan oleh pihak lain. Sebagai bukti 

kecakapan kerja dia dapat bekerja dan selalu bersungguh-sungguh dan 

melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.  

2) Kualitas Pekerjaan  

Kualitas pekerjaan merupakan nilai nyata yang dapat dilihat 

setelah melakukan pekerjaan baik yang bersifat abstrak maupun 

bersifat kongkret pada kualitas pekerjaan dapat dilihat selalu berbuat 
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baik dan benar tanpa membuat kesalahan berarti, dan memiliki hasil 

yang dicapai cukup baik dan memadai meskipun perlu koreksi dari 

pihak tertentu.  

3) Pengembangan  

Pengembangan merupakan langkah kerja untuk dapat 

mengembangkan ide-ide yang dimiliki demi untuk kemajuan 

organisasi. Dalam pengembangan itu selalu menunjukkan sikap dan 

minat yang ingin maju dan selalu menggunakan sistem evaluasi yang 

tepat.  

4) Ketabahan  

Ketabahan merupakan sifat yang dimiliki oleh seorang guru 

dalam menghadapi pekerjaan baik yang dikategorikan sulit maupun 

yang dikategorikan ringan/ gampang. Dalam ketabahan tampak sifat 

tidak lekas putus asa dalam menghadapi masalah yang pelik tidak suka 

membuat kericuhan selalu mengulangi pekerjaan yang dikatakan 

belum berhasil.  

5) Tingkat kehadiran  

Tingkat kehadiran merupakan tindakan nyata yang telah 

dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya guru yang 

memiliki prestasi kerja baik akan selalu kerja tanpa absen. Setelah 

datang dia secara rutin mengisi buku daftar hadir menganggap 

profesinya merupakan pekerjaan yang paling diutamakan.  

6) Tingkah Laku  

Tingkah laku merupakan sikap individu yang dimiliki oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang termasuk dalam sikap 
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ini diantaranya selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan 

kedinasan, memiliki sikap sopan, luwes, tegas dan bijaksana, tidak 

selalu membedakan antara atasan dan teman sekerja serta memiliki 

kecenderungan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

Kinerja merupakan perilaku yang berhubungan dengan kerja 

seseorang, kerja merupakan kebutuhan seseorang yang dapat berkembang 

dan berubah dan bahkan keadaan tersebut sering tidak disadari oleh 

pelakunya. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang ingin dicapainya 

dan orang tersebut berharap dengan melakukan pekerjaan tersebut akan 

membawanya pada keadaan yang lebih baik dan lebih memuaskan, yang 

mendasari perilaku bekerja.  

Oleh karena itu kinerja dan jenis pekerjaan memiliki keterkaitan 

yang sangat erat. Kinerja memiliki makna positif seperti kualitas kerja, 

disiplin, jujur, giat, produktif. Maka untuk bisa meningkatkan kinerja dan 

memahami arti sebuah kinerja diperlukan penilaian secara khusus yang 

dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang 

tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas yang dapat dijelaskan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah kemampuan seseorang 

untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Hal ini tercermin pada kemampuan guru sehubungan dengan 

tugasnya dalam proses belajar dengan indikator sebagai berikut: (1) 
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kemampuan menyusun program pengajaran. (2) kemampuan menyajikan 

program pengajaran. (3) kemampuan menganalisis hasil belajar. (4) 

kemampuan menyusun program perbaikan dan pengayaan. (5) 

kemampuan menyusun program bimbingan. 

 




