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ABSTRAK 
 

 

Rahmatin, Ulfah Rosminati. 2019. Kepemimpinan Partisipatif dalam 

Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di SMPN 5 Ponorogo.  

Skripsi. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Falkultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.  Pembimbing 

Dr. M. Miftahul Ulum, M.Ag.  
 

Kepemimpian partisipatif kepala sekolah merupakan pemimpin yang 

cenderung mengikut sertakan karyawan dalam mengambil keputusan , 

mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipatif karyawan dalam menentukan 

cara mencapai tujuan dengan kepemimpinan partisipatif diharapkan 

meningkatkan kompetensi professional guru menjadi lebih baik.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

dengan rumusan:(1)Bagaimana strategi kepemimpinan partisipatif dalam  

meningkatkan kualitas kompetensi professional guru di SMPN 5 

Ponorogo?(2)Apa saja faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan 

partisipatif kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas kompetensi profesional 

guru di SMPN 5 Ponorogo?(3)Bagaimana evaluasi  kepemimpinan partisipatif 

dalam meningkatkan kualitas kompetensi profesional guru di SMPN  5 Ponorogo? 

Peneliti ini termasuk  penelitian lapangan dengan mengunakan pendekatan 

metode   kualitatif. Dalam pengumpulan data, penulisan menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. 

Dan teknik yang dipilih dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan 

pengambilan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulakan sebagai berikut: (1) Bagaimana 

strategi kepemimpinan partisipatif kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi professional guru di SMPN 5 Ponorogo yaitu dengan koordinasi, 

mendelegasikan wewenang motivasi, komunikasi, pengambilan keputusan  (2) 

apa saja faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan partisipatif dalam 

meningkatkan kualitas kompetensi profesional guru di SMPN 5 Ponorogo faktor 

pendukung dan penghambat kompetensi profesional guru tersebut yaitu dengan 

adanya workshop mata pelajaran yang diampu, sarana  prasarana yang sudah 

memadai, serta perpustakaan yang represenatif yang sanga penting bagi guru 

maupun siswa sedangka faktor penghambatbeberapa guru yang belum bisa 

mengendalikan kedisiplinan siswa, tumbuhnya  emosi  guru terhadap siswa yang 

kurang disiplin didalam kelas hambatan tersebut bisa terjadi kepada siswa apabila 

sebagian guru belum bisa megedalikan kedisiplinan (3) Evaluasi kepemimpinan 

partisipatif dalam meningkatkan kualitas kompetensi profesional guru di SMPN  5 

Ponorogo di lakukan oleh kepala sekolah dan waka kurikulum  dann Evaluasi 

yang digunakan yaitu moderitas tatap muka program pengawas sekolah 

pembelajaran tahun 2016. Evaluasi tersebut meliputi RPP, prota, promes, jurnal.  
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Kepemimpinan sebagai suatu proses sosial, dimana di dalamnya 

terdapat interaksi saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagaimana yang 

dikatakan Yulk dalam Tony Bush memberikan penjelasan tentang 

kepemimpinan sebagaimana berikut ini: 
1
 

Most definitions of leadership reflect the assumption that it nvolves a 

social influence process whereby intentional influence is exerted by one 

person [or group] over other people [or groups] to structure the activities and 

relationships in a group or organization.  

Sebagian besar definisi kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa ia 

melibatkan proses pengaruh sosial di mana pengaruh yang disengaja 

diberikan oleh satu orang [atau kelompok] terhadap orang lain [atau 

kelompok] untuk menyusun kegiatan dan hubungan dalam suatu kelompok 

atau organisasi.
2
 

 

Asep Suryana mengemukakan bahwa kepemimpinan memiliki 

pengertian sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin 

tentang bagaimana menjalankan kepemimpinannya sehingga bawahan dapat 

bergerak sesuai dengan yang diinginkan dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan sebelumnya. 
3
 

Kepemimpinan partisipatif berasumsi bahwa proses pembuatan 

keputusan oleh kelompoklah yang seharusnya menjadi fokus utama 

                                                           
1
 Andiani Lestari, “Pengaruh Kepemimpinan Partisipaif dan Komitmen OrganisasiI 

Terhadap Efektifitas Implementasi Recana Strategik, terj Google Translet, ”Volume,23 

(April,2016), 116 
2
 Ibid     

3
 Ibid 



 
 

 
 

kepemimpinan (Leithwood et,al., dalam Bush). Model ini dilandasi pada 

asumsi : (1) untuk tujuan meningkatkan efektifitas organisasi, (2) harus 

dijalankan disekolah-sekolah yang disokong oleh nilai-nilai demokrasi, (3) ia 

menjadi penting dalam konteks manajemen berbasis sekolah dimana para 

stakeholder yang sah berbagi kepentingan. 
4
 

Robbins dan Coulter, gaya kepemimpinan parisipatif mendeskripsikan 

pemimpin yang cenderung mengikut sertakan karyawan dalam pengambilan 

keputusan, mendelegasikan kekuasaan, mendorong parisipatif karyawan 

dalam menentukan cara mencapai metode kerja dan tujuan, dan memandang 

umpan balik sebagai kesempatan untuk melatih karyawan.
5
  

Kepemimpinan partisipatif berhubungan dengan penggunaan 

berbagai prosedur keputusan yang memperbolehkan pengaruh orang lain 

mempengaruhi keputusan pemimpin. Istilah lain yang biasa digunakan untuk 

mengacu aspek-aspek kepemimpinan partisipatif termasuk konsultasi, 

pembuatan keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi, dan 

manajemen demokratis.
6
 

Di sisi lain penyebab kegagalan pendidikan di Indonesia kurang 

mampu dan tidak dapat bersaing lembaga pendidikan lain adalah “ kurang 

keterampilan mengorganisasikan kelembagaan Keadaan tersebut berkenaan 

dengan pengembangan sumber daya manusia, guru dan  tenaga kependidikan 

lainya, pembelajaran, supervisi kurikulum, dan sarana prasarana.
7
 

                                                           
4
 Ibid 

5
 Hasan Basri, Kepemimpinan Pendidik, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 50 

6
 Ibid  

7
 Barwani, Kinerja Guru Profesional  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 67 



 
 

 
 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia, 

guru dan tenaga kependidikan yaitu pembinaan oleh kepala sekolah melalui 

supervisi. Menurut Mark, salah satu faktor ektrinsik yang berkontribusi 

secara signifikan terhadap motivasi kerja, prestasi, dan profesionalisme guru 

adalah layanan supervisi kepala sekolah.
8
  

Kompentensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan 

dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara meluas dan 

mendalam bidang studi secara luas dan mendalam yang mencangkup 

penguasaan subtansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolahan dan 

subtansi keilmuan yang menaungi kurikulum tersebut, serta menambah 

wawasan keilmuan sebagai guru. 
9
  

Dalam proses pembelajaran, seorang guru perlu merancang terlebih 

dahulu program pembelajarannya, artinya seorang guru sebelum mengajar 

perlu merancang pengorganisasian bahan pelajaran yang jelas, merancang 

pengelolaan kelas, merancang strategi pembelajaran, merancang media 

pembelajaran serta merancang evaluasi pembelajaran siswa. 
10

 

Meskipun banyak para ahli dan hasil penelitian yang menyimpulkan 

bahwa begitu pentingnya kemampuan guru atau kompetensi yang harus 

dikuasai guru dalam upaya meningkatkan proses belajar mengajar, namun 

kenyataan di lapangan masih banyak kita jumpai guru yang kurang kompeten 

dalam melaksanakan tugasnya.
11

 

                                                           
8
Supardi, Kinerja Guru  (Jakarta: Rajawali Press,2016), 6-9 

9
 Badrun Karowagiran, Kinerja Guru Profesional (Cakrawala Pendidikan),  23 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 



 
 

 
 

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang peneliti lakukan dengan 

Kepala madrasah di SMPN 5 Ponorogo  pada tanggal 10 januari 2019 

didapatkan informasi bahwa kepala sekolah dalam meningkatkan sikap 

keprofesional guru di SMPN 5 Ponorogo dengan mengajak semua warganya 

untuk saling bekerjasama demi tercapainya tujuan madrasah tersebut.Kepala 

SMPN 5 Ponorogo selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan,  

Dalam hal kedisiplinan kepala SMPN 5 Ponorogo menanamkan sikap disiplin 

waktu untuk seluruh warga sekolah, memberikan motifasi kepada guru-guru, 

staf dan siswa. 
12

 

Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.  Memberdayakan guru 

untuk mensukseska program-program sekolah dan mewujudkan pembelajaran 

yang kreatif seperti pelaksanakan pembelajaan yag dilakukan di luar ruangan  

seperti memberikan  cara-cara kreatif untuk memciptakan pembelajaran yang 

menarik. Hal itu terbukti dengan pencapaian prestasi akademik dan non 

akademik yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu peningkatan 

jumlah peserta didik pada setiap penerimaan siswa baru dan sering menjuarai 

berbagai kejuaraan lomba baik tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten. 13 

Kepala sekolah juga tegas dalam menerapkan kedisiplinan yang 

tinggi kepada seluruh warga sekolah, salah satu usaha kepala sekolah dalam 

menanamkan sikap disiplin yaitu dengan menyambut warga sekolahnya di 

depan gerbang sebelum jam pelajaran di mulai. Kepala sekolah selalu 

mengontrol buku tata tertib atau absen guru secara berkala sehingga beliau 

                                                           
12

 Lihat Transkip Observasi nomor: 04/O/10-I/2019  dalam Lampiran Hasil Penelitian 
13

 Ibid  



 
 

 
 

mengetahui semangat kerja guru-gurunya. Apabila ada guru yang kurang 

disiplin, kepala sekolah mengingatkannya dengan kalimat yang tidak 

menyinggung perasaan guru. Selain itu kepala Madrasah juga berusaha 

menjadi sahabat untuk para warganya dengan maksud dan tujuan agar semua 

warga sekolahnya merasa nyaman bagaikan keluarga di dalam lembaga 

pendidikan yang dipimpinnya guna mencapai tujuan organisasi.
14

 

Guru dituntut untuk dapat menjalankan tugas secara profesional 

dengan kompetensi yang dimilikinya. Dalam hal meningkatkan 

keprofesionalan gurunya, kepala sekolah juga mewajibkan guru-gurunya 

untuk tertib dalam hal pembuatan RPP, mengontrol pelaksanaan. 

Maka dari itu peneliti akan mengambil yang berjudul 

“Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah Dalam Peningkatan 

Kualitas Kompentensi Profesional Guru Di SMPN 5 Ponorogo” 

 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya cakupan pembahasan, maka peneliti memberikan 

fokus masalah pada berikut: 

Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi 

Profesional Guru. 
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 Ibid 



 
 

 
 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi kepemimpinan partisipatif  Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kualiatas kompetensi profesional Guru di SMPN 5 

Ponorogo? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan partisipatif 

dalam meningkatkan kualitas kompetensi profesional guru di SMPN 5 

Ponorogo? 

3. Bagaimana evaluasi kepemimpinan partisipatif Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kualitas kompetensi profesional guru di SMPN  5 

Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan strategi kepemimpinan partisipatif kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru  di SMPN 5 Ponorogo 

2. Untuk menjelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat 

kepemimpinan parisipatif kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas 

kompetensi profesional guru di SMPN 5 Ponorogo 

3. Untuk menjelaskan bagaimana evaluasi kepemimpinan partisipatif Kepala 

Sekolah dalam menigkatkan kualitas kompetensi profesional guru guru di 

SMPN 5 Ponorogo 

 

 

 



 
 

 
 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Manfaat peneliti ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran dalam menentukan arah kermimpinan Partisipatif dalam 

peningkaan Kompentensi Profesional Guru 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai petingnya kepemimpinan partisipatif dalam meingkatkan 

kualitas Kompentensi Profesional Guru. 

b. Bagi Masyarakat 

Peneliti ini dapat menambah pengetahuan yang peting dalam 

peningkatan Kompentensi Profesional Guru. 

c. Bagi Pembaca 

Peneliti ini dapat memberikan informasi secara tertulis 

maupun sebagai referensi dan acuan bagi kepemimpinan parisipatif 

dalam peningkatan Kompentensi Profesional Guru. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini akan disusun dalam tiga bagian awal, yaitu bagian awal, 

bagian tengah, bagian akhir. Pembahasan dalam skripsi ini dikelompokan 

menjadi 5 bab, yang masing-masing ba terdiri dari sub bab yang terkaitan. 

Pembahasan ini adalah: 



 
 

 
 

Bab pertama, Bab ini merupakan  pertama diuraikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian, dan sistemmatika pembahasan 

Bab kedua, bab ini mengemukakan Tinjauan umum terkait dengan 

kepemimpian patisipatif dan kualitas kinerja guru, meliputi pengertia 

kepemimpinan partisipatif, karakteristik kepemimpinan partisipatif, langkah-

langkah kepemimpinan partisipatif, fungsi-fungsi kepemimpinan, serta 

pengertian kompetensi profesioal  guru, kode etik guru, dan kompetensi 

professional, indikator kompetesi profesional .  

Bab ketiga, Dalam bab ini dikemukakan pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan dan tahapan-tahapan penelitian 

Bab keempat, deskripsi data. Dalam bab ini membahas tentang 

peyajian data yang meliputi paparan data umum yang terkait dengan gambaran 

umum mengenai kepemimpinan partisaptif dalam peningkatan  kualitas 

kompetensi profesional guru 

Bab kelima, : Analisis Data.  Dalam bab ini akan disajikan data tentang 

analisis mengenai kepemimpinan partisipatif dalam peningkatan 

kualitaskompeesi profesional  guru  

Bab keenam, : Penutup. Merupakan titik terakhir dari pembahasan 

yang berisi kesimpulan saran dan penutup 

 



 

 
 

BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat penelitian ini,  peneliti mendapati hasil penelitian 

terdahulu yang memiliki relenvansi dengan peneliitian penulis yaitu: 

a. Nur Faizatul Hasanah, 133111135, Kepemimpinan Partisipatif Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SMK Muhamadiyah 2 

Wuryantoro, Falkultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta 

tahun 2016/2017.  

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimipinan partisipatif kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

sekolah adalah 1) kepala sekolah menggunakan kepemimpinan 

kepemimpinan sesuai dengan karakteristik bawahanya dalam 

meningkatkan mutu sekolah yakni: a) mengembangkan kreativiatas 

bawahan,b) memberikan kesempatan kesempatan bawahan untuk 

mengambil keputusan dalam mendahulukan kepentingan yag darurat demi 

kemaslahatan semua anggota. c) mengutamakan musyawarah demi 

kepentingan bersama, sertaa pengambilan setiap keputusan sesuai dengan 

tujuan  organisasi. d) mengembangkan regenerasi kepemimpinan dalam 

perluasan kaderisasi dimasa depan. 2) Kepala Sekolah di SMK  

Muhammadiyah Wuryanto Wonogiri dalam mengambil keputusan selalu 

melibatkan komponen sekolah melalui: a) konsultasi mengambil 



 
 

 
 

keputusan  selalu melibatkan komponen sekolah melakukan rapat 

koordinasi dengan wakil Kepala Sekolah dan kepala jurusan, b) 

pembagian tugas merata kepada seluruh warga sekolah, c) musyawarah, d) 

pemberdayaan yang berpusat kepala sekolah, dan adanya e) manajemen 

partisipatif terhadap bawahan. 

b. Penelitian oleh Ananda Ayu. Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif 

terhadap Motivasi dan Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Pringsurat 

Kabupaten Temanggung Tahun 2016/2017. Jurusan Tarbiyah, Program 

Pendidikan Agama Islam Institu Negeri Agama Islam (IAIN) Salatiga. 

Analisis Analisis penelitian ini mendeskripsikan tentang pengaruh 

Kepemimpinan Partisipatif terhadap Motivasi Guru dan Kinerja Guru di 

SMA Negeri 1 Pringsurat Temanggung. Dari hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa korelasi antaraxy1 (0,761) merupakan korelasi yang 

positif dan signifikan pada taraf 1% (0,761 > 0,422), maka dapat 

disimpulkan bahwa Kepemimpinan Partisipatif dapat meningkatkan 

Motivasi Guru SMA Negeri 1 PringsuratKec. Temanggung. Selanjutnya 

korelasi antaraxy2 (0,646) merupakan korelasi yang signifikan pada taraf 

1% (0,646 > 0,422), maka dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan 

Partisipatif dapat meningkatkan Kinerja Guru SMA Negeri 1 

PringsuratKec. Temanggung. Demikian halnya korelasiantaray1y2 (0,573) 

merupakan korelasi yang signifikan pada taraf 1% (0,573 > 0,422). 

Sedangkan KorelasiRxy1y2 diperolehhasil 0,803 merupakan korelasi yang 

signifikan pada taraf 1% (0,803 > 0,422). Jadi, disimpulkan bahwasanya 



 
 

 
 

korelasi antara Kepemimpinan Partisipatif (X) dengan Motivasi (Y1) dan 

Kinerja Guru ( Y2), SMA Negeri 1 Pringsurat Kec. Temanggung (Y), 

terdapat korelasi yang signifikan. Hal ini berarti hipotesa alternatif (Ha) 

diterima atau terbukti karena F hitung lebih besar dari F tabel (24,509 > 

3,35). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya 

Motivasi dan Kinerja Guru SMA Negeri 1 Pringsurat Kec.  Temanggung 

sangat dipengaruhi oleh Kepemimpinan Partisipatif seseorang Kepala 

Sekolah. 

c. Peneliti oleh Ari Sapta Nawang Pawikan. Pengaruh Kepemimpinan 

Partisipatif Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru SMP SE Kecamatan 

Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Program Studi Manajemen 

pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta Tahun 2010.  

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Gaya 

kepemimpinan partisipatif kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama se 

Kecamatan  Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dalam kategori tinggi 

yaitu sebesar 82,23%; (2) Kinerjaguru Sekolah Menengah Tingkat 

Pertama se Kecamatan Nanggulan dalam kategori sedang yaitu sebesar 

79,48%; dan (3) Terdapat pengaruh positif dansignifikan antara gaya 

kepemimpinan partisipatif dengan kinerja guru dengan koefisien korelasi 

(R) 0,548 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,300. Iniberarti 30% 

variansi yang terjadi pada kinerja guru dapat dijelaskan oleh 



 
 

 
 

gayakepemimpinan partisipatif, sedangkan 70% lainnya dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu dengan 

peneliti lakukan yaitu: Skripsi  Nur Faizah Hasanah, Ananda Ayu, Ari 

Sapta Nawang Pawikan mempuyai kesamaan  tenang kepemimpan 

kepemimpinan partisipatif dalam  meningkatkan kinerja guru, kompetensi 

guru, mutu, agar menjadikan guru menjadi professional. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti lakukan 

yaitu: Skripsi  Ari Sapta Nawang Pawikan membahas tentang Pengaruh 

Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru, 

Ananda Ayu. Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif terhadap Motivasi dan 

Kinerja Guru, Nur Faizatul Hasanah Kepemimpinan Partisipatif Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Mutu sedangkan penelitian yang peneliti 

lakukan hanya fokus pada kompetensi profesional guru. 

  

B. Kajian Teori 

a. Kepemimpinan Partisipatif 

1) Pengertian Kepemimpinan Partisipatif 

Gaya kepemimpinan patisipatif atau disebut gaya 

kepemimpinan demokratis merupakan gaya kepemimpinan  yang 

menitikberatkan pada usaha seorang pemimpin dalam melibatkan 

partisipatif para pengikutnya dalam setiap mengambil keputusan. 
15
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 Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan  (Yogyakarta: STAIN Press, 2010), 58 



 
 

 
 

model kepemimpian partisipatif didefinisikan seorang pemimpin 

mengikut sertakan anak buah bersama dalam mengikut sertakan 

pengambilan keputusan.
16

 Sedangkan menurut Ranupanjono dan Saud 

Husnah mendefinisikan kepemimpinan Parrtisipatif adalah seorang 

pemimpin yang mengikut sertakan bawahan dalam mengikutt sertakan 

pengambilan keputusan.
17

 

2) Langkah-Langkah Kepemimpinan Partisipatif 

Menurut Huasini Usman Menyebutkan Langkah-Langkah 

Kepemimpinan Partisipatif sebagai berikut: 

a) Sasaran tugas dan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan 

yang dibuat kelompok 

b) Jika pemimpin mengambil keputusan maka keputusan tersebut 

diambil setelah memperhatikan pedapat kelompok 

c) Motivasi bawahan tidak saja berupa penghargaan ekonomis, tetapi 

juga upaya bawahan merasa bagaimana pentingnya mereka dan 

harga diri sebagai manusia yang bekerja 

d) Hubungan pempimpin dan bawahan sangat terbuka, bersahabat dan 

saling percaya
18
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3) Karakteristik Kepemimpinan Partisipatif 

Kepemimpinan partisipatif merupakan seni untuk 

mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok secara sengaja untuk 

mencapai tujuan organisasi. dilihat dari sisi ini unsur utama dari 

kepemimpinan adanya hubungan mempengaruhi bawahannya.
19

 

Kepemimpinan partisipatif merupakan termasuk model situasi 

kepemimpinan yang muncul karena model pembahasan sebelumnya 

dalam pembahasan sebelumya tidak mampu memberi jawab terhadap 

persoalan-persoalan yang muncul saat ini. Perilaku kepemimpinan 

tersebut dapat ditunjukan dengan tanda-tanda, sebagai berikut: 

a) Pendekatan akan berbagai persoalan dengan pemikiran terbuka 

b) Mau bersedia memperbaiki posisi-posisi yang telah dibentuk 

c) Mencari nasehat dan masukan yang menentukan 

d) Membantu perkembagan kepemimpinan posisional dan 

kepemimpinan yang sedang tumbuh 

e) Bekerja secara aktif dengan perseorangan atau kelompok 

f) Melibatkan orang lain  secara tepat dalam mengambil keputusan
20

 

Pemimpin parisipatif memandang peran dirinya selaku 

kordinator dan intergrator terhadap kinerja yang sinegris dalam 

mencapai komitmen bersama. 
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Pemimpin partisipatif akan melakukan organisasi sebagai 

tempat untuk mencapai komitmen bersama antara semua anggota 

organisasi tentang penyusunan visi dan misi yang jelas. 

Kepemimpian partisipaif mempunyai nilai-nilai  yang 

humanistik akan tercermin dengan jelas pada sikap seorang pemimpin 

yang bergaya parisipatif dengan hubungan terhadap pengikutya. 

Seorang pemimpin partisipatif akan disegani dan dihormati 

bukanlah ditakuti. Perilakunya akan mendorong daya inovatif dan 

kreaifitas yang tinggi bagi para pengikut partisipatif akan memberikan 

keleluasaan bagi para pengikut untuk berkreasi.
21

 

4) Fungsi-Fungsi Kepemimpinan 

 Menurut Handari Nawawi secara operasional dapat di bedakan 

menjadi lima fungsi pokok Kepemimpinan yaitu:
 22

 

a) Instruksi  

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan 

perintah, deskripsi, dan cara mengerjakan perintahnya, waktu, 

tempat, membuat laporan petanggung jawaban, dan mengambil 

kebijakan. Dengan demikian, bahawan hanya melaksanakan 

instruksinya dengan kinerja yang efektif dan efesien. 

b) Konsultatif 

Pemimpin berfungsi sebagai penasehat bagi bawahan yang 

belum memahami secara mendalam tentang tugas-tugasnya 
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sehigga tidak terjadi kesalahpahaman  atau megerjakan dengan hati 

yang ragu dan bimbang. 

c) Partisipatif 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bawahan menjadi 

motivasi yang menggerakan semangat kinerja bagi bawahanya, 

Bahkan menjadi telada sebagaimana slogan Ki Hajar 

Dewatara Ing Ngarso Sung Tulodo. Dalam menjalankan fungsi 

partisipatif, pemimpin mengaktifkan orang-orang yang dipimpinya, 

baik mengambil keputusan maupun pelaksanaanya. Menurut G. R. 

Terry, proses pengambilan keputusan perlu didasarkan pada hal-hal 

berikut:
23

 

(1) Perumusan masalah yang dihadapi 

(2) Penganalisi masalah 

(3) Penetapan alternatif yang dipilih 

(4) Pengevaluasian yang dipilih 

(5) Pemilih alternatif yang tepat 

(6)  Pengambilan tindakan kongret dengan tettap 

mempertimbangkan efektifitas dan evisiennya. 

d) Perencaan 

Usaha untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini 

dituangkan dalam bentuk konsep atau program kerja.
24
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e) Pengelolahaan 

Kegiatan yang meliputi penepatan struktur, tugas, dan 

kewajiban, fungsi pekerjaan dan hubungan antara fungsiyang 

terdapat dalam organisasi dikelola oleh seorang pemimpin 

sehinggah terbentuk sinegritas tugas dan kewajiban yang 

dilaksanakan oleh semua anggota organisasi. 

f) Koordinasi 

Pengoordinasikan semua unsur manajerial agar menjadi 

sistem yang intergral. Sistem integral yang dimaksud adalah 

mempertahankan hubungan singkronitas seluruh kegiatan, 

keselarasan sistematika, dan mencegah overlapping kegiatan. 

g) Pengawasan 

Evaluasi terhadap seluruh kegiatan berkaitan dengan pola 

pengawasan atau supervise yang tujuanya memberikan pengarahan 

dan pembinaan kepada seluruh pelaksana kegiatan. Kegiatan yang 

telah dievaluasi akan dijadikan bahan rekomendasi kegiatan yang 

akan datang.
25

 

h) Delegasi 

Dilaksanakan dengan memberi pelimpahan wewenang 

membuat penetapan keputusan, baik melalui persetujuan maupun 

tanpa persetujuan dari pemimpin.  
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i) Pengendalian 

Bahwa kepemimpinan yang sukses (efektif) mampu 

mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan daalam 

koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya 

tujuan bersama secara maksimal.
26

 

5) Peran Kepemimpinan Partisipatif 

Merujuk kepada tujuan peran kepala sekolah sebagaimana 

disamaikan oleh Depdiknas sebagai berikut:
27

 

a) Kepala sekolah sebagai edukator. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses 

pendidikan dan guru merupakan pelaksanaan dan pegembangaan 

utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukan 

komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan krikulum dan 

kegiatan belajar mengajar di sekolah tentu saja akan sangat 

memeperhatikan tingkat kompetensinya.
28

 

b) Kepala sekolah sebagai manajer 

Dalam pengelolaha tenaga pendidikan, salah satu tugas yang 

harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan 

pemeliharaan dan pengembaga profesi pada guru. Dalam hal ini 

kepala sekolah dapat memfasilitasi dan memberika kesempatan 
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yang luas kepada guru untuk dapat melaksanakan kegiatan 

pendidikan dan pelatihan.
29

 

c) Kepala sekolah sebagai administrator 

Khususnya berkenanaan dengan pengelolahan keuangan, 

bahwa untuk tercapaiya peningkatan kompetensi guru tidak lepas 

dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah megalokasikan anggaran 

peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi 

terhadap tingkat kompetensi para guruya.
30

 

d) Kepala sekolah sebagai supervisor 

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 

pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksnakan 

kegiatan supervisi, yang dilakukaan melalui kegiatan kunjungan 

kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, 

terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang 

digunakan dan keterlabatan siswa dalam proses pembelajaran.
31

 

e) Kepala sekolah sebagai leader 

Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal  dua 

gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada 

tugas dan kepemimpinan yang berorietasi pada manusia. Dalam 

rangka meningkatkan kompentensi guru, seorang kepala sekolah 
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dapat menerapkan kedua gaya tersebut secara tepat dan fleksibel, 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.
32

 

f) Kepala sekolah sebagai wirausahawan 

Dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan 

dihubungkan dengan peingkatkan kompetensi guru, maka kepala 

sekolah meciptakan pembaruan, keunggulan komparatif, serta 

memanfaatkan berbagai peluang.
33

 

g) Kepala sekolah dalam layanan bimbinngan dan Konseling 

Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh 

penyelenggaran pendidikan di sekolah memegang peranan strategis 

dalam megembagkan layanan bimbingan dan koseling di sekolah.
34

 

6) Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah 

sebagai pemimpin (leader) di sekolah secara umum harus mampu 

menciptakan situasi belajar mengajar. Selain itu kepala sekolah dituntut 

mampu meyakinkan dan menggerakan bawahan (guru, karyawan) untuk 

mencapai tujuan sekolah sesuai visi dan misi sekolah tersebut. 

Sedangkan kepribadian kepala sekolah tercermin dalam sifat-sifat, 

jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil resiko dan 

keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil dan teladan. Jika 

kepribadian itu melekat pada diri kepala sekolah tentunya dalam 

memimpin di sekolah dapat dilakukan secara profesionalitas.  
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Kaitan antara kepemimpinan kepala sekolah sebagai leader 

dengan kepemimpinan partisipatif (demokratis) adalah bagaimana 

kepala sekolah menyarankan pada sikap bertindak seorang pemimpin 

yang mengutamakan pendekatan terbuka, baik dalam menerima 

masukan maupun terhadap  perkembangan pemikiran, menciptakan 

jaringan kerja yang solid, dan melibatkan bawahan dalam pengambilan 

keputusan. Disisi lain kepala sekolah sebagai pemimpin (leader) 

mampu membina bawahanya (guru, karyawan) agar bersemangat, 

bergairah dalambekerja, loyal, dan bermoral tinggi. 

Sementara itu, Sutarto menjelaskan bahwa kepemimpinan 

demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia 

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan denga cara 

berbagai kegiatan yang dilakukan bersama antara pimpinan dan 

bawahan. 
35

 

Secara universal, kepala sekolah/madrasah sebagai leader, ia 

memainkan peranannya sebagai pemimpin, yaitu memimpin 

sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

sekolah/madrasah secara optimal. Ia berkemampuan mengembangkan 

visi dan melakukan visi sekolah/madrasah, dan merasa 

sekolah/madrasah sebagai miliknya dalam makna positif. Sebagai 

leader, kepala sekolah/madrasah mampu berperan sebagai 

“coordinator, director, motivator, comunicator, delegator,resolver of 
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conflict and desicion maker” Hunsaker dalam Husaini Usman  Kepala 

sekolah/madrasah sebagai leader sering dikaburkan orang dengan 

kepala sekolah/madrasah sebagai manager perbedaanya menurut 

Hunsaker dalam Husaini Usman adalah manager dapat menjadi leader, 

tetapi leader tidak dapat menjadi manager. Dari semua itu diambil lima 

peran kepala sekolah sebagai leader, dapat dijabarkan sebagai berikut:
36

 

a) Kemampuan dalam koordinasi 

Dalam manajemen berbasis sekolah (MBS), koordinasi 

berkaitan dengan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda beda 

pada keharusan tertentu, sesuai dengan aturan yang berlaku untuk 

mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya melalui prinsip-prinsip 

yang tidak membosankan.
37

 

Hakikat koordinasi dalam manajemen berbasis sekolah 

(MBS) merupakan proses penyatu paduan kegiatan yang dilakukan 

pegawai dengan berbagai satuan lembaga sehingga dapat berjalan 

dengan selaras dan serasi. Koordinasi bukan merupakan upaya 

sesaat, tetapi merupakan upaya yang berkesinambungan dan 

berlangsung terus menerus untuk menciptakan dan 

mengembangkan kerjasama serta mempertahankan keserasian dan 

keselarasan tindakan, antara pegawai maupun unit lembaga 
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sehingga sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan 

sesuai dengan rencana.  

Tani Handoko menjelasakan sebagai berikut : 

pengorganisasian adalah (1) penentuan sumber daya dan kegiatan 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) 

perancangan dan pengembangan suatu yang dapat membawa hal-

hal tersebut kearah tujuan, (3) penugasan tanggung jawab tertentu,  

dan (4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu 

untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

Kemampuan koordinasi di sekolah antara kepala sekolah, 

guru dan karyawan dapat diwujudkan dalam koordinasi 

penyusunan program-program sekolah. Koordinasi semacam ini 

bisa dilakukan dalam rapat sekolah. Programprogram yang 

dilakukan meliputi (1) pengembangan program jangka panjang, 

program jangka panjang bisa meliputi program akademis maupun 

non akademis seperti optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler. 

Program semacam ini dituangkan kurun waktu lebih lima tahun. 

Program lainya yaitu seperti peningkatan mutu sekolah (SDM), 

perbaikan gedung sekolah yang rusak. (2) pengembangan program 

jangka menengah, program jangka menengah dituangkan dalam 

kurun waktu tiga sampai lima tahun. Seperti meningkatkan nilai 

UAN/UAS siswa. (3) program jangkan pendek dan yang terakhir 

program jangka pendek (tahunan) seperti pengembangan rencana 



 
 

 
 

anggaran belanja sekolah (RAPBS) dan Anggaran Biaya Sekolah 

(ABS). 

Dalam koordinasi peran kepala sekolah sebagai leader 

menyangkut kesamaan pandangan antara berbagai pihak yang 

berkepentingan dengan kegiatan dan tujuan sekolah, baik guru, 

personil sekolah, orang tua maupun masyarakat. 

b) Kemampuan dalam motivasi 

Menurut Husaini Usman kinerja guru dipengaruhi oleh 

motivasi, baik motivasi dari dalamdirinya maupun dari luar dirinya. 

Motivasi dari dalam diantaranya ingin berprestasi dan berkembang, 

menyenangi pekerjaan dan memiliki rasa tanggung jawab. Motivasi 

dari luar diantaranya ingin naik pangkat, nilai DP3 baik, dihargai 

oleh teman-teman dan sebagainya. Apabila semua yang diinginkan 

diatas dapat dicapai melalui pekerjaan, maka timbul motivasi untuk 

melakukan pekerjaan. Motivasi kerja tinggi menyebabkan 

seseorang lebih bersemangat dalambekerja. Hal ini akan 

melahirkan kinerja yang tinggi pula.
38

 

Sementara itu Hadari Nawawi  mengemukakan motivasi 

kerja dibagi menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik merupakan pendorong kerja 

yang bersumber dari dalam diri pekerja. Guru di sekolah bekerja 

dengan baik karena mampu memenuhi kebutuhan/lebih 
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sejahtera/masa depanya terjamin, berprestasi, menyenangkan, 

mencapai suatu tujuan, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. 

Motivasektrinsik merupakan pendorong kerja yang bersumber dari 

luar diri pekerja. Guru berdedikasi tinggi dalambekerja karena 

ingin gaji/upah yang tinggi, jabatan/posisi terhormat, pujian, ingin 

naik pangkat, ingin DP3 baik, ingin berkembang, ingin 

diperhatikan kepala sekolah dan teman guru, dan ingin disegani 

murid, dan lainlain. 
39

 

Peran kepala sekolah dalam memotivasi guru dapat 

diwujudkan dengan memotivasi guru dalam rapat sekolah agar guru 

dalam proses belajar mengajar di kelas dapat optimal. 

c) Kemampuan dalam komunikasi 

Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, 

pengembangan komunikasi antar personel yang sehat harus 

senantiasa dikembangkan, baik oleh kepala sekolah maupun oleh 

para guru dan personil lainya. Komunikasi interen yang terbina 

dengan baik akan memberikan kemudahan dan keringanan dalam 

melaksanakan serta memecahkan pekerjaan sekolah yang menjadi 

tugas bersama. Upaya membina komunikasi tidak sekadar untuk 

menciptakan kondisi menarik dan hangat, tetapi akan mendapatkan 
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makna yang mendalam dan berarti bagi pendidikan dalam suatu 

sekolah.
40

 

Husaini Usman mengemukakan komunikasi ialah proses 

penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang 

lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan 

maupun bahasa isyarat. Kepala sekolah dalam menyampaikan 

informasi baik langsung maupun tidak langsung dituntut secara 

profesional. Setiap leader pendidikan sekurangkurangnya akan 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak seperti guru, 

staf, tata usaha, dan siswa, sedangkan dengan ekstern organisasi 

sekolah berinteraksi dengan Kepala Dinas Pendidikan, staf Dinas 

Pendidikan, pemerintah, orang tua/wali murid, alumi, kelompok 

kepala sekolah dan lain-lain.
41

  

Kepala sekolah sebagai leader menyampaikan semua fungsi 

manajem dan tugas manajemen melalui saluran komunikasi. 

Leader melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengawasan semua melakukan komunikasi kepada bawahanya. 

Demikian pula dengan pemberian tugas-tugas seperti adminstrasi: 

(a) peserta didik, (b) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, (c) 

keuangan, (d) sarana dan prasarana, (e), hubungan sekolah dan  
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masyarakat, dan (f) layanan-layanan khusus juga dilakukan melalui 

komunikasi.
42

 

Kemampuan kepala sekolah dalam berkomunikasi dapat 

diwujudkan dengan komunikasi dengan anggota/dewan komite 

sekolah dan guru-guru mengenai isu-isu yang relevan seperti 

adanya sekolah gratis, pemberian beasiswa, pembangunan sarana 

sekolahan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar dan lain-

lain. 
43

 

Disamping itu, kepala sekolah juga dituntut mampu menjalin 

berkomunikasi dengan komite sekolah yang anggotanya dapat 

terdiri dari guruguru, tokoh masyarakat, LSM penyelenggara 

pendidikan, alumni, lembaga bisnis, para pakar, dan pihak-pihak 

yang dipandang relevan. 
44

 

Mencermati pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepala 

sekolah sebagai pemimpin (leader) harus dapat bekerjasama dan 

mampu berkomunikasidengan baik dengan guru, tata usaha dan 

pembantu lainya serta dapat menghasilkan pikiran yang harmonis 

dalam usaha perbaikan sekolah dengan vis dan misi yang jelas. 

d) Kemampuan dalam Memecah Konflik 

Dalam mendorong visi, misi, an melakukan inovasi di 

sekolah. Kepala sekolah akan dihadapkanpada berbagai masalah, 

termasuk konflik yang timbul sebagai akibat dari banyaknya 
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permasalahan dan perubahan di sekolah. Semakin maju dan 

berkembang suatu sekolah, semakin banyak masalah yang harus 

dipecahkan.
45

 

Kepala sekolah sebagai leader dalam menghadapi dan 

memecahkan bibit konflik tentunya lebih profesional agar konflik 

tidak secara cepat menyebar di sekolah. untuk pemecahan konflik 

di sekolah kepala sekolah harus berwibawa, jujur, dan transparan. 

Ketiga hal tersebut merupakan modal yang baik untuk menjalin 

komunikasi yang harmonis dengan para tenaga kependidikan, 

menciptakan rasa saling percaya, serta budaya kerja berbasis 

kreativitas dan spiritual. Salah satu penyelesaian konflik dapat 

diwujudkan dengan: (1) duduk besama, berunding dan 

bermusyawarah, (2) melihat masalahnya dengan kepala dingin dan 

mendiskusikannya, (3) berusaha bersikap kooperatif, dan (4) tidak 

mau menang sendiri, dan mengharuskan pihak lain mengalah.
46

 

Konflik di sekolah dapat dicontohkan dalam rapat kenaikan 

kelas. Ada beberapa siswa yang tidak naik kelas, dikarenakan nilai 

jelek dan siswa tersebut nakal. Akan tetapi setelah diluar rapat ada 

guru yang mengatakan/membocorkan ke beberapa murid yang 

tidak naik kelas. Disaat itu juga ada guru yang mengetahui hal 

tersebut, guru tersebut menegur akan tetapi teguran tersebut 

membuat marah sehingga berujung pada pertikaian. Peran kepala 
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sekolah yaitu mengupayakan sikap damai/menengah agar hal itu 

tidak meluas.
47

 

e) Kemampuan dalam pengambilan keputusan 

Husaini Usman  mengemukakan pengambilan keputusan 

ialah proses memilih sejumlah alternatif. Pengambilan keputusan 

mempunyai peran penting dalam memotivasi, kepemimpinan, 

komunikasi, koordinasi dan perubahan  organisasi. Pemimpin 

(leader) dengan gaya kepemimpinan partisipatif mempunyai 

peranan mendorong, membimbing, menghimpun semua kekuatan 

kelompok secara maksimal dan bekerja sama dengan kelompok 

serta mengenal kelemahan dan kemampuan kelompok untuk 

menggerakan kelompok kearah pencapaian tujuan. Kegiatan 

dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab, yang 

memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif.
48

 

Dalam pengambilan keputusan di sekolah, kepemimpinan 

gaya partisipatif mementingkan musyawarah yang diwujudkan 

dalam setian jenjang masing masing unit. Dalam bermusyawarah 

antara anggota dan pimpinan saling memberikan pendapat dan 

sumbang saran, maka diyakini keputusan yang diambil secara 

musyawarah meningkatkan kualitas keputusan.
49

 

Dengan demikian kemampuan mengambil keputusan akan 

tercermin dari kemampuannya dalam: (1) mengambil keputusan 
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bersama tenaga kependidikan di sekolah, (2) mengambil keputusan 

untuk kepentingan eksternal sekolah.
50

 

Setiap hari kepala sekolah harus mengambil keputusan 

karena aspek organisasi dihadapkan pada banyak pilihan. 

Mengambil keputusan selalu dihadapkan dengan resiko. Dalam 

rapat sekolah, misalnya kemampuan pengambilan keputusan 

dalam penyusunan RAPBS (rancangan anggaran pendapatan 

belanja sekolah) yang melibatkan komite sekolah tentunya 

memerlukan perhitungan yang tepat dan akurat. Dalam hal inipun 

keputusan kepala sekolah sangat penting dalam memutuskan 

berapa dana yang akan dipakai sekolah selama setahun. 

Kemampuan kepala sekolah untuk memajukan sekolahnya dapat 

diwujudkan dengan merangkul komite sekolah, kepala desa dan 

administrasi tingkat desa (perangkat desa) dalam menetapkan 

siapa steke holders yang ada di lingkungan wilayahnya dan 

mengidentifikasi apa saja yang mungkin dapat dibantu oleh stake 

holders yang akan dijaring, seperti kelompok dunia usaha, 

kelompok perempuan PKK (yang sering membantu pelaksanaan 

siswa di sekolah). Selain kemampuan kepala sekolah dalam 

mengambil keputusan dibutuhkan juga kemampuan dalam melobi 

dengan stake holders.
51
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b. Kompetensi profesional 

1) Pengertian kompetensi professional 

Menurut UU RI N. 14/2005 tentang Pasal 1 aya 4, Profesional 

adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan 

menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu 

serta memerlukan pendidikan profesi.
 52

 

Profesional di artikan pula sebagai usaha untuk menjalankan 

salah satu profesi berdasarkan keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki sesorang dan berdasarkan profesi itulah  seseorang 

mendapatkan suatu imbalan pembayaraan berdasarkan standar 

profesinya.
53

 

Seseorang dianggap sebagai tenaga profesional  apabila dalam 

mengerjakan tugasnya, ia selalu berpegang teguh pada etika kerja, 

idenpedent (bebas dari tekanan pihak luar), cepat (produktif), tepat 

(efektif), efesien, dn iovasi, serta didasarkan pada prisip-prinsip 

pelayanan prima berdasarkan  pada unsur-unsur: (1) ilmu atau teori 

yang sistematis, (2) kewenangan professional yang diakui oleh klien, 

Kompetensi Profesional Guru 
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a) Ruang  Lingkup Kompetensi Kompentensi Profesional 

Dari berbagai sumber yang membahas tentang kompetesi 

guru, secara umum dapat diidentifikasi dan disarikan tentang 

ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut:54 

1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kepedidikan baik 

filosofi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya 

2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf 

perkemabangan peserta didik 

3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang 

menjadi tanggung jawabnya 

4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang 

bervariasi 

5) Mampu mengembangkan dan mengunakan berbagai alat, 

media dan sumber belajar yang relevan 

Sedangkan secara lebih khusus, kompetensi profesional 

guru dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Memahami Sandart Nasional Pendidikan, yang meliputi: 

1) Standar isi 

2) Standar proses 

3) Standar kompetensi kelulusan 

4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan 

5) Standar sarana dan prasarana 
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6) Standar pengelolahan 

7) Standar pembiayaan, dan 

8) Standar penilaian pendidikan 

b) Mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi: 

1) Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar 

(SKKD) 

2) Mengembangka silabus 

3) Menyusun rencana pelaksankan pembelajaran (RPP) 

4) Melaksnakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi 

peserta didik 

5) Menilai hasil belajar 

6) Menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan 

zaman 

c) Menguasi meteri standar, meliputi: 

1) Menguasai bahan pembelajaran (bidang studi) 

2) Menguasai bahan pengetahuan( pengayaan) .
55

 

d) Memahami Jenis-Jenis Materi Pembelajaran 

Ada beberapa kriteria yang harus di perhatikan  dalam 

memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan 
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kepada peserta didik, menurut hasan, sedikitnya mencakup 

validitas, keberaia, relevans, kemenarikan, dan kepuasan.
56

 

1) Validitas  atau tingkatan ketepatan materi. Artinya guru harus 

menghindari memberikan materi (data, dalil, teori, konsep dan 

sebagainya)  yang sebenarnya masih ditanyakan atau masih 

diperdebaatkan. Hal ini untuk menghidarkan salah konsep, 

salah tafsir atau salah pemakaian. 

2) Keberartian atau tingkat kepetingan materi tersebut. 

Kemanfaatan tersebut diukur dari keterpakaian dalam 

pengembangan kemampuan akademis pada jenjang selajutnya 

dan keterpakaianya sebagai bekal untuk hidup sehari-hari 

sehingga dalam mempelajari materi tersebut, peserta didik 

memiliki kepercayaan bahwa ia akan mendapat penghargaan 

nantinya. 

3) Relevansi dengan kemaampuan peserta didik, artinya tidak 

terlalu sulit, tidak terlalu mudah dan disesuaikan dengan 

variasi lingkungan setempat dan kebutuhan di lapangan  

pekerjan serta masyarakat pengguna saat ini dan yang akan 

datang. 

4) Kemenarikan  pengertian menarik disini bukan hanya 

sekedar menarik perhatian peserta didik pada saat 

mempelajari suatu materi pelajaran. Lebih dari itu materi yang 
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diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik 

sehingga peserta didik mempunyai minat untuk mengenali 

dan mengembangkan keterampilan lebih lanjut dan lebih 

mendalam dari apa yang diberikan melalui proses belajar 

mengajar disekolah. 

5) Kepuasan, kepuasan yang di maksud merupakan hasil 

pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-benar 

memanfaatkan bagi kehidupannya, dan pesera didik dapat 

bekerja dengan menggunakan daan mengamalkan ilmu 

tersebut. Dengan memeperoleh nilai intensif yang sangat 

berarti bagi kehidupan.
57

 

e) Mengurutkan Materi Pembelajaran 

Agar pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan 

menyenangkan, materi pembelajaran harus diurutkan sedemikian 

rupa, serta dijelaskan mengenai batasan dan ruang lingkupnya. 

Hal  ini dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
58

 

1) menyusun sandar kompeneensi dan kompetensi dasar (SKKD) 

sebagai consensus nasioal, yang dikembangkan dalam standar 

isi, dan standar kompetensi setiap kelompok mata pelajaran 

yang akan di kembangkan.
59
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2) Menjabarankan SKKD ke dalam indicator, sebagai langkah 

awal mengembangkan materi standar untuk membentuk 

kompetensi tersebut. 

3) Pengembangan ruang lingkup da urutan ini bisa dilakukan 

oleh masing-masing guru mata pelajaran, dan bisa 

dikembangkan dalam kelompok kerja guru (KKG) untuk 

setiap mata pelanjaran atau setiap kelompok mata pelajaran. 

Sebagai pedoman, berikut di kemukakan pendapat syaodih 

tetntang cara mengurutkan materi pembelajaran. 

(1) sekuens kronologis. Untuk menyusun materi pembelajaran 

yang mengandung urutn waktu, dapa digunakan 

kronologid. Peristiwa-peristiwa sejarah, perkembangan 

historis suatu institusi, penemuan-penemuan ilmiyah dan 

sebagainya dapat disusun berdasarkan urutan kroologis. 

(2) Sekuens kausal. Sekuens kausel berhubungan dengan 

urutan kronologis . peserta didik dihadapkan oleh 

peristiwa-peristiwa atau situasi yang menjadi sebab atau 

pendahulu dari pada suatu perisiwa aau situasi lain. 

(3) Sekuens intrukstur. Bagian-bagian materi pembeljaran 

suatu bidang studi telah mempuyai struktural tertentu. 

Penyusunan urutan materi pembelajaran bidang studdi 

tersebut perlu disesuaikan dengan stukturnya. 



 
 

 
 

(4) Sekuens logis dan spikologis. Materi pembelajaran juga 

dapat disusun berdasarkan urutan logis dan spkologis. 

Menurt urutan logis materi pembelajaran 

(5) dimulai dari bagain menunjukan kepada kesulurah, dari 

yang sederhana menuju yang kompleks , sedangkan 

menurut spikologis sebaliknya dari keseluruha kepada 

bagian, dan dari yang komplek ke sederhana. 

(6) Sekuens spiral. Urutan materi pembelajarn ini semula 

dikembangkan oleh bruner. Dalam urutan ini, materi 

pembelajaran dipusatkan pada opik atau pokok bahasan 

tertentu. 

(7) Rangkaia ke belakang (backward chaining). Urutan ini 

dikembangkan oleh Thomas Gilbert. Dalam urutan ini 

pemeblajarann dimualai dengan langkah terakhir dan 

mundur kebelakang. 

(8) Sekuens berdasarkan hierarkhi belajar. Model urutan 

materi pembelajaran ini dikembangkan  oleh Gagne 

dengan menganalisis tujuan khusus utama, dn dicari suau 

hierarkhi urutan materi pembelajarn untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu. 
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f) Evaluasi Kinerja Profesional Guru 

Kinerja terkait dengan kualitas seseorang dalam 

melakukan pekerjaan. Kinerja seseorang juga beriring dengan 

kualitas ataupun kuantitas hasil pekerjaannya. Dalam konteks 

guru, kinerja sering dikaitkan dengan pertanyaan, sudah benarkan 

guru bekerja di kelas; apa yang telah guru lakukan untuk siswa; 

apa yang telah guru lakukan untuk sekolah, kontribusi apa yang 

guru berikan pada. sekolah dan pemerintah, dan beberapa 

pertanyaan lain, yang terkait dengan prestasi kerja guru.
61

 

Agar kinerja guru dapat meningkat dan memberikan 

sumbangan yang siginifikan terhadap siswa dan sekolah secara 

keseluruhan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja 

guru. Ronald T.C. Boyd mengemukakan bahwa evaluasi kinerja 

guru didisain untuk melayani dua tujuan, yaitu : (1) untuk 

mengukur kompetensi guru dan (2) mendukung pengembangan 

profesional. Oleh karenanya, sistem evaluasi kinerja guru 

hendaknya memberikan manfaat sebagai umpan balik untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan di kelas (classroom needs), dan 

juga dapat memberikan peluang bagi pengembangan sekolah dan 

guru itu sendiri.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tepatnya deskriptif 

kualitatif. Pada penelitian ini, penulis melakukan dialog dengan subjek yang 

diteliti untuk memperoleh masukan berupa data data lisan untuk kemudian 

melakukan pencatatan secara lengkap semua masukan yang diperoleh dari 

subjek tersebut. Data data tersebut selanjutanya dideskripsi.
63

 

Dalam penelitian ini mampu mengungkapkan informasi tentang apa 

yang mereka lakukan tentang faktor penelitian serta pengambilan data dengan 

menggunakan metode wawancara. Observasi dan dokumentasi tentang pola 

kepemimpinan partisipatif dalam peningkatan kualitas kinerja di SMPN 5 

Ponorogo. Jenis penelitian yang dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

peneliti yang dimaksudkan untuk mengumpulakan informasi mengenai status 

suatu gejala yang ada, yaitu keadaaan gejala menurut apa adanya pada saat 

penelitian yang dilakukan.
64

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial  tentu 

yang meliputi individual, kelompok, intuisi atau masyarakat. Dalam penelitian 
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kasus ini akan dilakukan penggalian data secara mendalam dan menganalisis 

intensif faktor faktor yang terlibat didalamya.
65

  

 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, peneliti 

dilokasi sebagai human berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai summber data melakukan pengumpulan data menialai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan mebuat kesimpulan atas 

temuannya. Peran peneliti sebagai partisipasi pengamat, dan sebagai pedukung 

adalah berupa catatan catatan kecil, buku-buku, camera, alat perekam, dan lain 

lain.
66

 

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran dilapangan, pertama 

menemui kepala sekolah, kemudian dilanjutkan observasi dan wawancara 

dengan beberapa anggota komite sekolah dan sekiranya  paham akan 

penelittian yang akan dibahas. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di SMPN 5 

Ponorogo yang didalamya terdapat berbagai problema pendidikan yang 

penting untuk dibahas karena kepala sekolah SMPN 5 Ponorogo mampu 

menjalin komunikasi yang baik kepada staf maupun para guru. 

 

                                                           
65

Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIC, 2001), 24 
66

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 60 



 
 

 
 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan 

tindakan. Selebihnya adalah tambahan data tertulis, foto dan sejenisnya. Yang 

dimaksud kata-kata atau tindakan orang yang diamati dan diwawancarai. Data 

ini direkam melalui catatan tertulis merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara.
67

 

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan kata-kata penelitianyang 

diperoleh dari beberapa informan yaitu kepala sekolah, waka kurikulum, waka 

sarana dan prasarana, waka kesiswaan, TU. 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observaso, dan dokumentasi. 

a. Teknik wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpuan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemkan permasalaha 

yang haruus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dai 

reespoden yang lebih mendalam  dan jumlah respodennnya sedikit/kecil..
68

  

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur  maupun tidak 

terstruktur,  dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun 

dengan menggunakan telepon adapun sebagai berikut:
69
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(1) Wawancara terstuktur 

Wawancara tersruktur digunakan sebagai tekik pegumpulan 

data, bila atau pegumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan dilakukan wawancara, penngumpulan data 

telah menyiapkan insrumen penelitian berupa pertanyaan-peranyaan 

tertulis yang alternatif menjawabnya pun telah disiapkan.
70

 

(2) Wawancara tidak terstruktur 

Merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

meggunakan pedomann wawacara yang elah tersusub secara 

sistematis dan lengkap untuk pegumpuln datanya. Pedoman 

wawancara yang diguakan hnya berupa garis-garis besa 

permasalahan yang akan ditanyakan.
71

 

b. Teknik Observasi 

Observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan     

jalan mengadakan kegiatan pengamatan terhadap kegiatan  yang sedang 

berlangsung.
72

 Nasution  Menyatakan bahwa, observasi adalah dasar 

semua ilmu pegetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data 

yaitu fakta dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi.
73

Dalam 

penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperoleh data lapangan 

mengenai strategi, faktor pendukung dan faktor penghambat, serta evaluasi 

di  SMPN 5 Ponorogo. 
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c. Teknik Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah 

tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian, fungsi data yang 

berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung 

dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara mendalam.
74

  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang.
75

  

Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data lapangan 

mengenai kepemimpinan partisipaif kepala sekolah, kompetensi 

professional guru, sejarah berdirinya SMPN 5 Ponorogo, visi dan misi 

SMPN 5 Ponorogo, letak geografis, struktur organisasinya, jumlah siswa 

dan guru, serta keadaan sarana dan prasarananya.  

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lain lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. 

Analisi data dalam penelitian ini menggunakan analisi data kualitatif 

mengikuti konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermen 
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mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan langsung secara terus menerus sampai tuntas.aktivitas dalam 

analisi data tersebut yaitu: redaksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan (verivikasi).
 76

 

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan(verifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 

1. Reduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah  

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data 

atau menyajikan data kedalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik dan lainya. Bila yang ditemukan telah didukung oleh 

data selama penelitian, mmmaka pola tersebut sudah menjadi pola baku 

yang selanjutnya akan didisplay pada laporan akhir penelitian. 
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3. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

(verivikasi). Kesimpulan dalam penelitian kualiatif adalah temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada temuan dapat berupa deskripsi aau 

gambara suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

iteraktif, hipotesis atau teori.
77

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas).
78

 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan 

triangulasi. 

1) Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
79

 

Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan 

pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap hal-

hal yang berhubungan dengan peran motivasional kepala sekolah dalam 

penanaman kedisiplinan akademik di SMPN 5 Ponorogo. 

2) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 
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pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
80

 Dalam penelitian 

ini menggunakan triangulasi teknik artinya menguji kredibilitas data 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda.
81

 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara. 

b) Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang 

berkaitan.  

 

8. Tahapan-tahapan penelitian 

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan yaitu: 

(1) tahap-tahap pra lapangan meliputi: menyusun rencana penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan menyangkut etika penelitian, (2) Tahap pekerjaan lapangan 

yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data, (3) Tahap analisis 

data, yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.
82
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BAB IV 

DESKRIPSI  DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMPN 5 Ponorogo 

Sebelum turun SK pendirian  ST tanggal 25 Agustus 1956 nomor 

4361/B/III,  sebenarnya Sekolah Teknik Ponorogo sudah  ada 

keberadaannya,  yaitu dengan nama STP . Tapi dengan turunnya SK 

tersebut. STP diubah dengan nama Sekolah Keradjinan dengan jurusan  

Listrik, Bangunan Gedung dan Mesin dengan masa pendidikan 3 tahun. 

 Tanggal 2 April 1965  turun SK  Menteri Pendidikan Dasar  dan 

Kebudajaan Republik  Indonesia nomor 58/DIRPT/BI/1965  yang isinya 

pengintegrasian/ peningkatan/ penyempurnaan Sekolah Keradjinan I 

Ponorogo menjadi Sekolah Teknik Negeri II Ponorogo dengan jurusan 

Bangunan Gedung dan Perabot Rumah. 

 Tahun 1993/1994 turun SK dari Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI  tertanggal 5 Oktober 1994 nomor 0259/O/1994  tentang 

perubahan ST dan SKKP menjadi SMP, dan ST Negeri 1 Ponorogo 

menjadi SMP Negeri 5 Ponorogo. 

 Dengan turunnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah SMP 

Negeri 5 Ponorogo ditunjuk sebagai Sekolah Lanjutan Tingkat pertama 



 
 

 
 

yang melaksanakan program ketrampilan  (SMP Ketrampilan,  dengan 

jurusan Mesin, Bangunan  dan Kelistrikan). 

Setelah  SMP berubah nama menjadi SLTP ( tahun 1997 ) SMP 5 

menjadi SLTP – PPK/ SLTP yang melaksanakan program ketrampilan  

atau pada tahun 2000 dengan sebutan SLTP plus. 

 Dengan adanya  SK Bupati Ponorogo no. 75 th. 2004 tertanggal 12 

Pebruari 2004 Semua SLTP dan SMU diubah namanya  menjadi SMP dan 

SMA, yang ditindak lanjuti dengan surat Kepada Dinas Pendidikan 

Ponorogo tanggal 24 Maret 2004 nomor : 421.3 /  509 / 405.43 / 2004, 

yang isinya SLTP PPK Negeri 5 Ponorogo beralih fungsi menjadi SMP  

Negeri 5 Ponorogo, dan mulai tahun 2010 SMP Negeri 5 meningkat 

statusnya meningkat menjadi Sekolah Standar Nasional ( SSN ) atau lebih 

lengkapnya SMP Negeri 5 Kecamatan Ponorogo  Sekolah Standar 

Nasional Kecamatan Ponorogo dengan nomor SK  2499/C3/KP/2010 

tanggal 10 Nopember 2010.
83

 

2. Letak Geografis 

SMPN 5 Ponorogo letak berada di jl. Soetomo No.11 kelurahan 

bangusari kec. Ponorogo kab. Ponorogo. Sedangkan SMPN 5 ponorogo  

batasanya sebelah barat terdapat Jl. Soekaro Hatta, sebelah Timur adalah 

Jl. Sulan Agung, sebelah utara Rs. Aisiyah dan Rs. Darmayu serta di 

sebelah selatan terdapat  Jl. Pahlawan. 
84
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3. Visi dan Misi 

SMPN 5 Ponorogo memiliki otonomi yang khas yang menentukan 

langkah dan sepak terjang SMPN 5 Ponorogo dalam upaya mencerdaskan 

siswa siswinya. 

Visi SMPN 5 Ponorogo : Menciptakan Generasi Berprestasi, jujur, 

peduli, dan  berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan taqwa 

Misi SMPN 5 Ponorogo: 

1. Mewujudkan lulusan yang berprestasi yang berbasis budaya lokal dan 

nasional 

2. Mewujudkan pengembangan kurukulum yang kreatif 

3. Menumbuhkembangkan sikap kejujuran yang pengamalan agama 

4. Mewujudkan warga sekolah yang beriman bertaqwa 

5. Pengembangan fasilitas sarana prasarana pendidikan yang berkelanjutan 

6. Menwujudkan budaya peduli lingkungan yang asri dan pelestarian 

lingkungan 

7. Warga sekolah berupaya mewujudkan pencegahan terjadinya 

pencemaran lingkungan 

8.  Warga sekolah berupaya mewujudkan pencegahan terjadinya 

kerusakan Lingkungan.
85

 

4. Keadaan Guru dan Siswa 

Guru atau pengajar di SMPN 5 Ponorogo berasal tidak hanya dari 

ponorogo saja tetapi ada juga guru yag dari luar ponorogo denga 
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pendidikan yang sudah tidak diragukan kembali pendidikan dan ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya. 

Total keseluruhan siswa dari masising-masing unit lembaga 

tersebut kurang lebih 844 siswa baik putra maupun putri. Siswi di SMPN 5 

setiap tahunya mencapai kestabilan yang baik.
86

 

5. Sarana dan Prasarana  

SMPN 5 Ponorogo merupakan lembaga pendidikan yang berdiri 

sudah lama setiap tahunya mengalami perubahan terutama sarana 

prasaranya, gedung, bangunanya sudah sangat baik, indah dan mencukupi 

penunjang belajar mengajar siswa di dalam kelas maupun di lapangan. 

Sarana prasarana merupakan komponen yang dapat menentukan 

keberhasilan dari proses pendidikan dan pengajaran. Dengan adanya 

sarana dan prasarana yang lengkap maka proses pendidikan dan 

pengajaran akan berjalan dengan lancar. Karena sarana dan prasarana 

salah satu organ vital bagi sebuah lembaga pendidikan. Untuk lebih 

jelasnya menganai sarana dan prasarana di SMPN 5 Ponorogo dapat 

dilihat di transkip dokumentasi terlampir dalam skripsi.
87

 

 

B. Deskripsi data khusus 

1. Strategi Kepemimpinan Partisipatif Kepala sekolah di SMPN 5 

Ponorogo 

Strategi merupakan langkah-langkah yang cermat dalam yang 

seharusnya dimiliki oleh instansi/organisasi. strategi dibuat untuk 
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mencapai tujuan secara efektif dan efesien, oleh karena itu pemahaman 

tetang strategi amatlah penting untuk dapat membuat strategi agar tujuan 

dapat dicapai.  Strategi kepemimpinan partisipatif memberikan langkah-

langkah agar tujuan dari kepala sekolah dalam meninngkatkan kompetensi 

profesional guru agar mencapai tujuan.pertanyaan ini  adalah sebagimana 

hasil dari wawancara dengan bu titik sebagai guru bahasa indonesia SMPN 

5 Ponorogo, yaitu:  

Musyawarah dengan MGMP sekolah, mengidenifikasi aspek-aspek yang 

terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, identifikasi jenis-jenis 

materri pembelajaran, memelih jenis materi yang sesuai dengan sandar 

kompetensi dasar.
88

 

 

Dengan adanya MGMP guru mempunyai tujuan dalam pembuatan 

materi pembelajaran dan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, 

sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Widodo selaku waka 

kurikulum sebagi berikut:  

Kesepakatan guru mapel melalui MGMP,kriteria tujuan istruksi suatu materi 

pelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tingkah laku. Karena itu 

materi tersebut supaya sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, 

materi pembelajaran supaya terjabar perincian materi  berdasarkan pada tuntutan 

dimana setiap matematikan telah dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan 

terukur. Ini berarti terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dengan 

spesifikasi materi pembelajaran, relevan kebutuhan siswa yang pokok adalah 

bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya.
89

 

 

Adanya tujuan-tujuan yang telah dirumusakan dalam MGMP guru 

mampu mengaitkan materi dengan aplikasi lapangan agar bisa 

menerrapakan dalam kehidupan sehari hari. Sebagaimana wawancara 

dengan bu Titik selaku guru Bahasa Indoesia sebagai berikut 
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Memberikan stimulus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, siswa di beri 

masalah semisal “apa wirausaha?” untuk dianalisis utuk mengungkapkan 

argumetasi siswa itu sendiri, pembelajaran memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menciptakan rasa kebersamaan, berkerja sama, dan saling 

memahami antara satu sama yang lain secara mendalam.
90

 

 

Adapan menurut bapak Widodo selaku Waka Kurikum 

mengaitkan materi dengan aplikasi lapangan adalah sebagai berikut 

Diawal pembelajaran menyampaikan contoh yang kongkrit materi yang akan 

dibahas berkaitan dengan dunia nyata untuk menciptakan rasa kebersamaan, 

kerja sama, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menciptakan rasa kebersamaan, berkerja sama, dan saling memahami antara satu 

sama yang lain secara mendalam.
91

 

 

Hal ini juga di tegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana 

di tuliskan di bawah ini: 

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dengan power point kepada 

siswa tentang Matematika kemudian guru menjelaskan materi tentang 

perpangkatan kepada siswa dengan mengkongritkan kehidupan sehari-hari 

melalui gambaran tata surya yang diketahui jarak planet jupiter ke matahari.
92

 

 

Setelah mengaitkan materi dengan aplikasinya guru juga harus 

bisa memahamkan para siswa dalam hal pelajaran yang diajakan agar 

siswa dapat menerima pelajaran tersebut dengan mudah dan cepat tanggap. 

Menurut hasil wawancara dengan bu Titik selaku guru Bahasa Indonesia 

sebagai berikut: 

 Dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari agar siswa dapat paham materi yang di 

sampaikan, menyiapkan materi dalam format lain seperti membuat kelompok 

beberapa orang, animasi, yang dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar 

lebih lajut, melakukan ekplorasi dan inovasi.
93

 

 

Sedangkan menurut bapak Widodo menyajikan materi dengan 

mudah dipahami siswa adalah sebagai berikut: “Diawali dengan contoh 

kongkrit pengunaan materi atau manfaat dalam kehidupan sehari-hari, 
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metode yang digunakan dapat membangkitkan motif, minat atau gairah 

belajar murid.”
94

 

 

Dengan adanya teknologi pembelajaran yang membuat siswa 

mudah memahami pelajaran yang diampu, guru tidaklah ketinggalan 

membuat metode agar siswa bisa mengungkapkan pendapatnya. sebagai 

berikut wawancara dengan bu Titik selaku guru Bahasa Indonesia yaitu: 

Ditanya dengan hal-hal yang mudah dulu, guru juga meminta siswa untuk 

berkerja dalam kelompok untuk membuat beberapa pertayaan terlebih dahulu 

setelah itu meminta mereka bersepakatan untuk memilih pertanyaan salah satu 

untuk di jawab kelompok lain.
95

 

 

Sedangkan menurut bapak Widodo selaku Waka Kurikulum guru 

memancing siswa untuk bertanya atau mengemukakan pendapat sebagai 

berikut:  

Dengan hal-hal yang sederhana dahulu, memberikan reward, siswa diminta 

untuk berkerja kelompok untuk membuat bebrapa pertanyaan terlebih dahulu, 

juga mengenalkan fonomena yang menarik yang belum pernah dikenali oleh 

siswa sebelumya.
96

 

 

Pembelajaran dalam kelas bagaimana siswa bisa menujukan 

kreatifiasnya agar mendapatakan reward atau nilai tambahan dari guru 

pengampu pelajaran. Seorang guru setelah menyelsaikan pembelajaran 

dalam satu bab membuat kesimpulan agar siswa lebih matang dengan 

pelajaran yang setelah disampaikan. Menurut Bu Titik selaku guru Bahasa 

Indonesia sebagai berikut: 

Melakukan refleksi melalui catatan harian karena dalam catatan harian berisi 

kasus unik yang dialami guru mupun siswa, sehingga hasil refleksi tesebut dapat 

dipadukan dengan pengetahuan dan pengalama sebelumya, juga tindak lanjut 
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dari guru semisal memberikan PR bertujuan untuk lebih memantabkan 

penguasaan siswa.
97

 

 

Menurut bapak Widodo selaku waka kurikum guru dalam 

membuat kesimpulan setelah menyampaika meteri adalah sebagai beriku: 

“Guru berusaha siswa membuat rangkuman materi akhir pembelajaran, 

mengkaji ulang mengulangi hal-hal yang diaggap peting baik atau pun 

peragaan, tindak lanjut dari guru semisal memberikan PR bertujuan untuk 

lebih memantabkan penguasaan siswa.”
98

 

Sebelum guru melaksanakan memilih materi, megaitkan maeri, 

menanyai siswa, dan membuatka simpulan guru sudah mempersiapkan 

perangkat pembelajar sebelu masuk kelas. Menurut Bu Titik selaku guru 

Bahasa Indonesia hasil wawancaranya sebagai berikut: “Membuat RPP 

dilakukan untuk belajar mengajar bisa menyajikan materi dengan sistematika,  , membuat 

power point untuk memperjelas materi sebab power point ini dapat menjadikan siswa 

agar menjadi lebih paham”
99

 

Menurut bapak Widodo selaku waka kurikum guru 

mempersiapkan perangkat pembelajar sebelum kegiatan belajar mengajar  

di mulai sebagai berikut:  

Membuat RPP agar guru tidak kesulitan untuk menyiakan metode dalam kelas, 

Membuat power point untuk memperjelas materi, meringks materia agar mudah 

dalam penyampaian kepada para siswa sehingga siswa dapat menerima materi 

yang di sampaikan. 
100

 

 

Hal ini ditegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana 

dituliskan dibawah: 
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Pada hari senin dimualai pukul 08.00 WIB guru melakukan kegiatan belajar 

mengajar dalam kelas sesuai RPP yang telah di buat, pada hari itu RPP yang 

mengenai materi bilangan perpangkatan dan bentuk akar.
101

 

 

Motivasi merupakan serangkaian  sikap atau nilai-nilai  yang 

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan 

tujuan. Jadi motivasi kepala sekolah terhadap para guru sangat 

berpengaruh dalam pembuatan perangkat pembelajaran, komunikasi. 

Sebagaimana hasil wawancara bapak Ruskamto selaku kepala sekolah 

sebagai berikut: “setiap sabtu mengumpulkan jurnal pembelajaran untuk , dan kepala 

sekolah  selalu mengingatkan pembuatan promes, prota, silabus salah satu tugas guru.”
102 

Evaluasi dari kepala sekolah tersebut mempengaruhi kinerja guru 

dalam pembuatan perngkat pembelajaran kedepanya yang lebih baik bagi 

para guru.  menurut hasil wawancara dengan bu Nety selaku guru Bahasa 

Inggris sebagai berikut:   

Kepala sekolah melakukan evaluasi keseluruh guru  guru dalam menyajikan , 

menyusun perangkat belajar mengajar, guru setiap sabtu mengumpulkan jurnal 

mengajar, agar evaluasi tersebut sesuai yang diharapkan dan kepala sekolah 

selalu mengingatkan pembuatan perangkat pembelajaran
103

 

 

Sedangkan menurut bu Sri selaku guru IPA kepala sekolah 

memotivasi guru dalam menyusun materi dan menyajikannya terhadap 

siswa serta  mengevaluasi program pembelajaran sebagai berikut: 

Mengumpulkan jurnal seminggu sekali di hari sabtu, Guru mampu menguasai 

materi yang diajarkan, menggunakan metode pembelajaran dilaksanakan dengan 

melibatkan guru dengan kegiatan pelaihan, seminar, MGMP, memotivasi guru 

melanjutkan pendidikan dan melakukann  supervise dari supervise tersebut 

kepala sekolah melakukan evaluasi secara tiba-tiba di dalam kelas. Dan 

selanjutnya hasil evaluasi tersebut di kumpulkan menjadi sebuah catatan kepala 

sekolah  dan di sampaikan dalaam kegiaan rapa MGMP sebagai tindak lanjut.
104
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Hal ini juga di tegaskan berdasarkan hasil dokumentasi 

sebagaimana di tulis di bawah ini: 

Dokumen tentang surat tugas ini merupakan dokumen yang menunjukan  bahwa 

kepala sekolah telah menugaskan kepada guru untuk melaksanakan tugas MGMP 

semester ganjil tahun pelajaran  2018/2019. Dari dokumen ini terdapat beberapa 

guru  yang ditugas untuk melaksanakan MGMP.
105

 

 

Setelah adanya evaluasi terhadap guru kepala sekolah melakukan 

tandak lanjut untuk meningkakan keprofesionalan guru yaitu. Menurut 

hasil wawancara bapak Ruskamto ada beberapa program yang digunakan 

untuk tindak lanjut tersebut sebagai berikut: “Pembinaan seperti 

menjadikan gru yang berkualiatas dan berinovasi dan workshop dapat 

menjadikan guru yang handal dalam hal bidang pembelajaran”
106

 

Mengenai program yang digunakan kepala sekolah dalam 

menigkatkan kompetensi profesional guru bu Nety menambahi sebagai 

berikut:”Workshop,  Seminar, Program sarpras (pengadaan buku), 

Program kesisiwaan (kultum/literasi).
107

 

Menurut bu Sri selaku guru IPA program yang digunakan 

peningkatan professional guru sebagai berikut:”Workshop, MGMP, 

Seminar”
108

 

 

Dengan adanya program-program yang digunakan tersebut kepala 

sekolah mampu meciptakan hubungan baik dengan para gurunya. Karena 

menjalin hubungan kepada para guru adalah salah satu  menjalin hubungan 
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yang harmonis. Menurut hasil wawancara kepala sekolah  sebagai 

berikut:”Dengan saling menghormati dan menghargai sesama para guru 

dan staff, musyawarah bersama, 5 S(sopan, sapa, snyum, salam, 

santun)”
109

 

Sedangkan menurut bu Nety menjalin hubungan yang baik kepala 

sekolah dengan para guru tidak hanya di sekolahan saja tetapi juga 

dilakukan kepala sekolan di luar sekolahan. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan bu Nety sebagai berikut:” Menjenguk pendidik/tenaga 

kependidikan yang sakit, 5 S (sapa, senyum, sopan, santun salam)Saling 

menghargai para guru dan staff, saling terbuka”
110

 

Menambahi bahwa menjalin hubungan antara kepala sekolah 

dengan para guru menjadi harmonis adalah dengan tujuan dari kegiatan 

atau program yangdi capai jelas. Menuruh hasil wawancara dengan bu Sri 

selaku guru IPS sebagai berikut: 

5 S (sapa sopan santun salam senyum)Kegiatan yang diakukan menarik dan 

menyenangkan para guru juga akan giat dalam bekerja, tujuan dari kegiatan perlu 

disusun dengan dengan jelas dan diinformasikan kepada para guru sehingga 

mereka megetahui tujuan yang dicapai, para guru harus diberitahu tentang hasil 

dari setiap pekerjaan.  
111

 

 

Menjalin hubungan anatara kepala sekolah dan para guru salah 

satunya dengan adanya 5 S (sapa, salam, seyum, santun, sopan) selain dari 

hal tersebut kepala sekolah juga mempercayai atau menugaskan para guru 

dalam menjalan tugas yang kepala sekolah. Berikut hasil wawancara 

dengan bapak Ruskamto selaku kepala sekolah sebagai 

berikut:”Mengurusi tentang kegiatan-kegiatan sekolah yang berhubungan 
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dengan siswa mengurusi tata persuratan, siswa, pendidik, 

kependidikan.”
112

 

Menurut bu Nety selaku  guru Bahasa Inggris pendelegasian 

wewenang merupakan salah satu para guru yang di beri tanggung jawab 

penuh atas kegiatan kegiatan sekolah tersebut. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan bu Nety sebagai berikut:”Memantau perkembangan 

perkerjaan karyawan yang menerrima wewenang, apabila kedua belah 

pihak setuju maka di anggap sudah lepas tanggung jawaab, mengurusi 

tentang kegiatan-kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa.”
113

 

Mengenai  pedelegasian wewenang bu Sri menambahkan sebagai 

berikut: 

Mengurusi kepegawaina pendidik dan kependidikan, urusan inventaris, 

Menentukan terlebih dahulu tugas atau masalah yang akan didelegasikan dan 

mempersiapkan untuk diserahkan kepada  karyawan, menentukan karyawan 

yang akan menerima delegasi, membuat persetujuan dan mendelegasikan. 

 

Hal ini juga di tegaskan berdasarkan hasil dokumentasi 

sebagaimana di tulis di bawah ini: 

Dokumentasi tentang surat tugas ini merupakan dokumen yang menunjukan 

bahwa kepala sekolah menndelegasikan kepada guru untuk mengurusi kegiatan 

workshop kurikulum 2013.
114

 

 

Pegambilan keputusan merupakan satu hasil yang di pecahkan 

dalam permasalahan untuk mencari solusi bersama, langkah-langkah 

pengambian keputusan bersama adalah salah satu bentuk partisipatif 

kepala sekolah. Sebagaimana hasil wawancara  denga bapak Ruskamto 

selaku kepala sekolah sebagai berikut:”Selalu lewat jalan musyawarah 
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karena kepala sekolah menganggap seluruh tenaga pendidik dan 

kependidikan adalah keluarga.”
115

 

Menambahi bapak Ruskamto tentang pengambilan keputusan  

dalam rapat kepada para guru dan karyawa sebagai berikut:Dalam rapat 

terjalin komunikasi dan seberapa usulan dari peserta rapat, sehingga 

kepala sekolah mampu mengambil keputusa secara tepat dengan rapat 

kepala sekolah berharap menciptakan seluruh tenaga pendidik dan 

kependidikan professional dalam mata pelajaran“
116

 

Sedangkan menurut bu Nety langkah-langkah pegambilan 

keputusan secara bersama dalam menyelesaikan probelmatika sangat 

pentng bagi kepala sekolah. Sebagaimana hasil wawancara sebagai 

berikut: “Seluruh warga sekolah SMPN 5 Ponorogo”
117

 

Pegambilan keputusan melibatkan karyawan, guru juga penting 

karena permasalahan tidak dapat di selesaikan secara individual sebab itu 

kepala sekola selalu melakukan musyawarah bersama para guru dan 

karyawan. Sebagaimana hasil wawancara bu Sri sebagai 

berikut:”Merupakan suatu keputusan bersama yaitu dengan seluruh guru 

dan karyawan tersebut.”
118

 

Kepala sekolah dan guru adalah dua elemen yang memiliki realitas 

komunikasi di dalam penyelenggaraan pendidikan. Komunikasi yang 

dilakukan oleh kepala sekolah adalah  sebagai pemimpin. Oleh karena itu 
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komunikasi antara kepala sekolah dan guru merupakan perangkat penting 

penyelenggaraan pendidikan dan guru mengajar tatap muka dalam kelas 

24 jam masuk kelas. Sebagaimana hasil wawancara bapak Ruskamto 

sebagai berikut:”Memberi tahu bahwa pembuatan PBM dan kisi-kisi 

sangat lah penting, apabila jam mengajar di SMPN 5 kurang 24 jam, guru 

yang bersakutan diarahkan mutasi atau menambah jam diluar SMPN 5 

Po.”
119

 

Menjalin komunikasi dengan para guru merupakan salah satu 

bentuk sangat peting, apalagi kepala sekolah selalu mengingatka betapa 

petingnya membuat kisi-kisi ujian agar memudah kan siswa dalam 

mempelajari materi ujian tersebut, seiring berjalanya waktu pembuatan 

kisi-kisi adalah hal yang menjadi tanggung jawab sendiri. Sebagaimana 

hasil wawancara bu Nety sebagai berikut:”Saling megingatkan, ramah,  

dan kisi itu sangat penting, membuat kisi-kisi guru sudah punya tanggung 

jawab sendiri.”
120

 

Sebelumnya pembuatan kisi-kisi sangat penting. Maka, 

berkomunikasi dengan ramah dan bijak kepala sekolan dengan para guru 

akan memberikan manfaat keterkaitan pembuatan kisi-kisi adalah 

sebgaimana hasil wawancara bu Sri selaku guru IPA sebagai 

berikut:”Kepala sekoah dengan ramah dan bijak sana akan memberi 

urgensi, manfaat betapa petingya pembuaan kisi-kisi.”
121
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Kepala sekolah menjalin komunikasi dengan ramah, bijaksana 

kepada para guru juga melakukan hal seperti tersebut kepada dinas 

pendidikan, wali murid, alumni. Sebagaimana hasil wawancara bapak 

Ruskamto Sebagai berikut:”Menghadiri undangan rapat yang diadakan 

oleh dinas, mengadakan rapat di awal tahun ajaran baru bagi siswa kelas 

VII, menghadiri rapat MKKS.”
122

 

Hal ini juga ditegaskan hasil Dokumentasi sebagaimana dituliskan 

berikut: 

Dokumentasi tentang surat tugas ini merupakan dokumen yang menunjukan bahwa 

kepala sekolah telah menghadiri rapat MKKS   untuk mengikuti Bimtek (Bimbingan 

Teknis) PKG PKB dan SKP tahun 2018. 
123

 

 

Menghadiri rapat dinas salah satu menjalin hbunga baik dengan 

dinas pendidikan. Kepala sekolah tersebut dalam menjalin hubungan baik 

dengan melakukan kegiatan rapat awal tahun  bu Nety selaku guru bahasa 

inggris sebagai berikut:  “Saat rapat dengan komite, rapat awal tahun 

ajaran baru”
124

 

Menurut bu Sri selaku guru IPA kepala sekolah menjalin 

hubungan dengan para guru tidak hanya dengan rapat tapi bisa membuat 

group melalui Wa agar memudahkan informasi kepada para guru. 

Sebagaimana hasil wawancara bu Sri sebagai berikut:”Wali kelas 
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membuat group WA untuk memudahkan komuikasi dan info-info kegiatan 

sekolah, megadakan rapat pada awal tahun. “
125

 

Dari uraian diatas guru profesional di SMPN 5 Ponorogo ada 

beberapa kriteria standar  yang aka mejadi bahan mengajar melalui 

kesepakatan guru mapel dan rapat MGMP guru sebelum masuk kelas 

membuat perangkat pemeblajaran seperti RPP, alat peraga, power point. 

Dengan adanya kesepakatan dan rapat MGMP guru lebih profesioal saat 

megajar di dalam kelas. Sebagai guru mampu mengaitkan materi dalam 

aplikasi dengan   penyampaian yang kongkrit dan berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. Guru memberikan stimulus atau reward agar bisa 

memacing siswa semangat bertanya. Setelah diakhir  pembelajaran guru 

mayampaikan materi yang telah diajarkan degam membuat kesimpulan 

dengan melakukan refleksi dan memberikan PR kepada siswa untuk 

mengetahui sampai mana siswa memahami materi yang telah diajarkan. 

Dengan adanya  MGMP penyusunan perangkat pembelajaran yang 

tentunya ada motivasi dari kepala sekolah dalam pembuatan perangkat 

mengajar yaitu melalui rapat, megumpulkan jurnal setiap hari sabtu setelah 

itu kepala sekolah melakukan evaluasi dan tidak lanjut dengan pelatihan 

dan workshop kepada sebagian guru yag masih belum maksimal. 

Kepala sekolah menciptakan hubungan yang harmonis kepada 

para guru sangat lah peting seperti 5 S (sapa, salam, sopan, santun, 

senyum), mengizinkan guru yang berhalangan masuk, komuikasi dengan 
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para guru salah satuya membuat group Wa untuk memudahkan informasi, 

mengingatkan betapa pentingnya pembuatan kisi-kisi ujian, mengahidiri 

rapat dinas. Tugas kepala sekolah di sekolahan jelas sangat banyak 

mengurus kepegawaian, inventaris, tata persuratan dengan itu kepala 

sekolah perlu mendelegasikan wewenang kepada para guru. pengambilan 

keputusan pada saat rapat melibatkan semua warga sekolah, pengambilan 

keputusan semua warga sekolah SMPN 5 Ponorogo. 

 

2. Faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan partisipatif 

kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas kompetensi profesional 

guru di SMPN 5 Ponorogo 

Faktor pendukung merupakan  faktor-faktor yang mendukung 

keberhasilan dalam kompetensi profesional guru sedangkan faktor 

penghambat adalah  hal-hal yang menganggun jalan kerjanya kompetensi 

profesional guru.sedangakan sarana prasarana dalam penunjang belajar 

mengajar sangatlah pentig bagi semua para guru, begitu sebalikan apabila 

tidak ada sarana prasarana yang lengkap maka, belajar di dalam kkelas 

kurang maksimal. pertanyaan ini adalah sebagaimana hasil wawancara 

dengan kepala sekolah bapak ruskamto:”Sarana prasarana lengkap dalam 

penunnjang sarana belajar mengajar.”
126

 

Sedangkan menurut bu Nety selaku guru bahasa inggris 

pendukung dalam pelaksanaan belajar mengajar tidak hanya dengan sarana 
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prasara saja. Namun sebagaimana hasil wawancara berikut:”Workshop, 

Seminar, Pelatihan”
127

 

Faktor pendukung para guru seperti wokshop, pelatihan sarana 

prasarana, itu juga sangat penting bagi guru professional. Tapi, juga 

penting bagi siswa dalam pelaksanaan belajar mengajar didalam kelas. 

Berikut hasil wawancara dengan bu Sri selaku guru IPA: 

Sarana prasarana, suasana dalam kelas apabila suhu di dalam sekolaha panas 

maka akan menganggun siswa saat belajar mengajar, kurikulum sangatlah 

penting bagi guru sebagai acuan dalam belajar mengajar yang bertujuan untuk 

membentuk pendidikan yang tepat sesuai dengan pekerbangan zaman dan 

kebutuhan masyarakat.
128

 

 

Hal ini juga ditegaskan hasil Observasi sebagaimana dituliskan 

berikut: 

Siswa mempraktekan alat peraga yang berkaitan tetang organ tubuh manusia 

yang berada pada laboraturium biologi. Pembelajaran yang diakukan secara 

intensif dan kontiyu oleh para guru mejadikan siswa cepat menguasi.
129

 

 

Menurut bu Titik selaku guru Bahasa Indonesia dengan 

kenyamanan  para siswa dalam kelas seperti suhu ruangan, kurikulumnya 

itu suda ada dalam pembinaan guru tersendiri. Berikut sebagaimana hasil 

wawancara sebagai berikut:”Mengadakan pelatihan dan workshop”
130

 

Pelatihan workshop salah satu guna mejadikan guru profesinal 

bukan hanya hal tersebut dalam menjadikan guru yang professional yaitu 

menurut Pak Widodo selaku waka kurikulum sebagaimana hasil 

wawacara:”Adanya pelatihan/workshop, Sarana prasarana dapat memadai 
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sehingga terccapainya suasana yang meyenangkan, Perpustakaan yang 

representative yang menuntut proses belajar mengajar”
131

 

Selain itu yang sudah dipaparkan di atas adalah faktor pendukung 

untuk mejadikan guru yang profesional. Dengan seiringnya berjalanya 

waktu adapun hambatan sebagian guru kurang dalam mengendalikan  

kedisiplian siswa. Sebagaimana wawancara dengan pak Ruskamto selaku 

kepala sekolah:”ada beberapa guru yang belum bisa mengendalikan 

kedisiplinan siswa. kepudulian anak-anak membuang sampah, setiap 

jama’ah tidak tempat waktu, setiap les jam 14.30 tapi anak anak 

berangkatnya molor.”
132

 

Hal ini juga ditegaskan hasil Observasi sebagaimana dituliskan 

berikut: 

Pada hari rabu  jam 11.30 siswa di SMPN 5 Ponorogo  sedang istirahat dan 

dilnjutkan dengan sholat dhuhur. Para siswa menuju ke mushola melaksanakan 

sholat dhuhur berjama’ah. Beberapa saat kemudian shoalat dhuhur sudah di 

mulai. Ada bebarapa siswa yang masih berada di kelas dan melakukan aktivitas 

yang lainya. Setelah beberapa saat ada salah satu guru untuk memperingatkan 

dan di beri saksi kepada siswa tersebut untuk sesegera menjalankan sholat 

dhuhur di mushola.
133

 

 

Menurut bu Nety selaku guru bahasa inggris fakor penghambat 

dalam keprofesional guru sebagaimana hasil wawancara:”Kurang nya guru 

dalam mengingatkan  kedisplinan di karenakan sebagian siswa sulit di 

peringatkan dalam waktu solat jama’ah ”
134

 

Kedisiplinan siswa juga sangat penting bagi guru, sedangkan guru 

juga bisa mengedalikan emosionalnnya dalam saat mengajar didalam 
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kelas. Hal tersebut pelatihan dalam memahami siswa juga sangat penting. 

Menurut bu Sri sebagaimana hasil wawancara sebagai berkut:”Kurangnya 

kedispilnan peserta didik sehiggah tumbunya penuh emosi guru, Masih 

perlu banyak lagi adanya pelatihan tentang peningkaan kompetensi bagi 

guru, workshop, pembinaan.”
135

 

Pengendalian emosional sangatlah penting bagi guru, karena 

kualitas dan kepedulian siswa yang kurang di perhatikan maka akan 

timbulya siswa kurang peduli terhadap sesuatu yang hal yang sepele. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan bu Titik  selaku guru Bahasa 

Indonesia sebagai berikut: “Kualitas anak-anak karena kepudulian anak-

anak membuang sampah”
136

 

Menurut bapak Widodo  kurang maksimalnnya guru dalam 

mengajar adalah salah satu pengambat guru menjadi  professional. 

Sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:”Kurang maksimal 

pemahaman guru tentang teori pembelajaran dan prinsip-prinsipnya dan 

masih banyak lagi pelatihan yang di butuhkan”
137

 

Dengan adanya faktor pendukung dan penghambat sebagaimana di 

atas. Adapun cara mengatasi hambatan tersebut. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan bu Nety selaku guru bahasa inggris sebagai 

berikut:”Meningkatkan kedisiplinan dan sering mengingatkan kepada para 

siswa, pembinaan guru, workshop”
138
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Dari uraian hasil wawancara tersebut diatas tentang faktor 

pendukung dan penghambat kompetensi profesional guru tersebut yaitu 

faktor pendukungnya dengan adanya pelatihan dan workshop mata 

pelajaran yang diampu, sarana  prasarana yang sudah memadai salah satu 

betuk penunjang dalam mengajar guru didalam kelas. Setelah  adanya  

pelatihan, sarana prasarana yang sudah memadai salah satu perpustakaan 

yang represenatif yang sanga penting bagi guru maupun siswa. 

Faktor penghambat merupakan faktor yang menghambat guru 

menjadi profesioanal yaitu  seperti beberapa guru yang belum bisa 

mengendalikan kedisiplinan siswa, Kurangnya kedispilnan peserta didik 

sehingga tumbunya penuh emosi guru. hambatan tersebut bisa terjadi 

kepada siswa apabila sebagian guru belum bisa megedalikan kedisiplinan, 

karena seorang guru sebagai contoh kepada siswanya. Oleh karena itu, 

dengan adanya faktor penghambat tersebut sekolahan menindak lajuti 

dengan pelatihan, workshop, seminar agar dari sebagian guru yang masih 

kurang profesional maka menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

3. Evaluasi kepemimpinan partisipatif Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kualitas kompetensi profesional guru di SMPN  5 

Ponorogo 

Dalam pendidikan evaluasi merupakan aktivitas untuk meneliti 

dan mengetahui sampai dimana pelaksanakaan yang dilakukan di dalam 

proses keseluruhan sekolah mencapai hasil sesuai dengan rencana atau 

program yang telah di tetapkan dalam rangka pencapaian tujuan 



 
 

 
 

pendidikan. Evaluasi pendidikan memusatkan perhatian pada program-

program pendidikan untuk para guru. berikut hasil wawancara dengan 

bapak ruskamto, yaitu:”sekolah dan jajaranya dan di evaluasi dilaksanakan 

satu tahun sekali minimal”
139

 

Menurut semua responden penelitian ini, mereka menjawab 

pernyataan  yang sama tentang waktu evaluasi dan pelaksana evaluasi, 

yakni kepala sekolah, waka kurikulum, dan para guru 

Kepala sekolah dan pengawas dilaksanakan selama satu tahun sekali 

 

Yang melakukan kepala sekolah evaluasi di laksnakan setiap satu tahun sekali, 

setiap satu semester sekali 

 

Kepala sekolah dan pengawas dilaksanakan minimal satu tahun sekali 

 

Kepala sekolah ,Pengawas sekolah, dan dilaksanakan evlauasi minimal satu kali 

dalam setahun.
140

 

 

Menurut evaluasi uraian diatas  yang melakukan evaluasi  

kompetensi profesional guru yaitu kepala sekolah dan pengawas dari 

Evaluasi tersebut kepala sekolah mengetahui hambatan guru dalam belajar 

mengajar di dalam kelas yang belum maksimal. Evaluasi tersebut 

dilaksanakan minimal satu tahu sekali. Evaluasi tersebut bisa menjadi 

acuan kepala sekolah dalam menigkatkan kompetesi profesioal guru.  
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BAB V 

ANALISI DATA 

 

 

A. Analisis Strategi kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah di SMPN 5 

Ponorogo 

Jauch & Glueck mengemukakan bahwa strategi adalah rencana yang 

disatukan, meyeluruh dan terpadu yag mengaitkan keunggulan startegi dengan 

tantangan  sekolah dan dirancang unuk memastikan bahwa tujuan dari 

kepemimpinan.
141

 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah aspek penting bagi seorang 

kematangan anak buah. Kepemimpinan partisipatif didefinisikan sebagai 

seorang pemimpin mengikutsertakan bawahan untuk bersama-sama berperan 

di dalam proses pengambilan keputusan. 
142

 

Kepemimpinan parispatif kepala sekolah cara kepala sekolah 

merencanakan kedepannya dengan berkomunikasi dengan menjalin hubungan 

yang harmonis dengan para guru, mendelegsikan wewenang, mengambil 

keputusan, serta meningkatkan kompetensi profesional guru menjadi lebih 

baik. Adapun strategis kepemimpinan partisipatif sebagai berikut: 

a. Koordinasi 

Hakikat koordinasi dalam manajemen berbasis sekolah (MBS) 

merupakan proses penyatu paduan kegiatan yang dilakukan pegawai 

dengan berbagai satuan lembaga sehingga dapat berjalan dengan selaras 
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dan serasi. Dengan adanya program-program yang digunakan tersebut 

kepala sekolah mampu meciptakan hubungan baik dengan para gurunya. 

Karena menjalin hubungan kepada para guru adalah salah satu  agar 

menjadi hubunga yang harmonis yaitu sebagai berikut: 

a) 5 S ( Sapa, Sopan, Santun, Salam, Senyum) 

Di dalam dunia pendidikan menerapakan 5 S ( Sapa, Sopan, 

Santun, Senyum, Salam)  tidak hanya ada di dalam pendidikan bisa di 

luar sekolah dengan salah satu menjenguk salah sau guru yang sakit 

dari itu di harapkan saling terjaganya silalurohim, maupun di dalam 

sekolah agar terjalin hubungan yang akrab, saling pengertian, 

menghormati. Dan di SMPN 5 Ponorogo menerapakan 5 S tersebut 

guna menjalin hubungan yang harmonis kepada para guru dan staf di 

SMPN 5 Ponorogo 

b)  Saling Menghormati dan Menghargai Sesama Para Guru dan Staff 

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses 

pendidikan dan guru merupakan pelaksanaan dan pegembangaan 

utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukan 

komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan krikulum dan 

kegiatan belajar mengajar di sekolah tentu saja akan sangat 

memperhatikan tingkat kompetensinya. 
143

 

Dengan adanya komitmen kepala sekolah dengan 

mengembangkan kompetensi profesional guru mampu menghormati 
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atas komitmen kepala sekolah yang telah ada untuk melaksanakan 

tugas-tugas tanggug jawab pembelajaran agar sesuai dengan harapan 

kepaa sekolah. 

c) Pendelegasian  

Pemimpin memberi pelimpahan wewenang membuat 

penetapan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa 

persetujuan dari pemimpin. Pemimpin harus memberikan kepercyaan 

kepada para guru untuk mengambil tugas-tugasnya dengan penuh rasa 

tanggung jawab.
144

 

Dengan mengurusi tentang kegiatan-kegiatan sekolah yang 

berhubungan dengan siswa mengurusi tata persuratan, siswa, pendidik, 

kependidikan  serta kurikulum salah satu dalam meningkatkan 

kompetensi professional guru kepala sekolah SMPN 5 Ponorogo 

mendelgasikan para guru dalam melaksanakan kegiatan workshop 

kurikulum. 

b. Motivasi  

Menurut Husaini Usman kinerja guru dipengaruhi oleh motivasi, 

baik motivasi dari dalamdirinya maupun dari luar dirinya. Motivasi dari 

dalam diantaranya ingin berprestasi dan berkembang, menyenangi 

pekerjaan dan memiliki rasa tanggung jawab. 
145

 

Kepala sekolah SMPN 5 Ponorogo dalam memotivasi para guru 

dengan mengunakan pengumpulan jurnal setiap semingu satu kali dari 
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pengumplan jurnal tersebut kepala sekolah bisa megevaluasinya dan 

memberikan motivasi kepada para guru sekirangnya masih kurang baik 

dalam kegiatan belajar mengaja. 

c. Komunikasi  

Husaini Usman mengemukakan komunikasi ialah proses 

penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain, 

baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan maupun bahasa 

isyarat. Kepala sekolah dalam menyampaikan informasi baik langsung 

maupun tidak langsung dituntut secara professional.
146

 

Kepala sekolah SMPN 5 Ponorogo dalam mengenai dengan adanya 

pembuatan kisi-kisi ujian kepada para guru tersebut udah  punya tanggung 

jawab sendiri dan membuat group Wa dengan kepala sekolah agar bisa 

memberitahukan mengenai bahwa urgensinya dalam pembuatan kisi-kisi 

dan informasi-informasi yang lain. Dan keterkaitan dengan Kepala sekola 

menjalin komunikasi dengan kepala dinas pendidikan, staf dinas 

pendidikan sebagai berikut: 

a) Menghadiri undangan rapat dinas 

Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan 

kepemimpinan yang berorietasi pada manusia. Dalam rangka 

meningkatkan kompentensi.
147

 guru salah satuya menghadiri rapat 

dinas seperti workshop para guru dan MKKS (Musyawarah Kerja 

Kepala Sekolah) dengan tujuan agar menjadi lebih baik. 
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b) Mengadakan rapat di awal tahun ajaran baru 

Dengan diadakan rapat di awal tahun kepala sekolah dapat 

mengevaluasi pembelajarann selama satu semester sebelumnya agar 

pembelajaran selajutnya diharapkan menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

d. Pengambilan Keputusan 

Dalam pengambilan keputusan di sekolah, kepemimpinan gaya 

partisipatif mementingkan musyawarah yang diwujudkan dalam setian 

jenjang masing masing unit. Dalam bermusyawarah antara anggota dan 

pimpinan saling memberikan pendapat dan sumbang saran, maka diyakini 

keputusan yang diambil secara musyawarah meningkatkan kualitas 

keputusan.
148

 

Kepala sekolah SMPN 5 Ponorogo dalam pengambilan keputusan 

mengikutsertakan seluruh warga sekolah baik staff dan karyawan karena 

kepala sekolah menggangap warga sekolah seperti keluarga. Dengan 

adanya pengambilan keputusan bersama maka dalam pengambilan 

keputusan  diharapkan akan menjadi lebih baik. 

Dengan adanya strategi kepala sekolah dalam meningkakan 

kompetensi professional guru. Seorang guru mempunyai Ketriria-ketrian 

dalam mengajar dalam kelas yaitu sebagai berikut : 
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a. Sekuens intrukstur.  

Bagian-bagian materi pembeljaran suatu bidang studi telah 

mempuyai struktural tertentu. Penyusunan urutan materi pembelajaran 

bidang study, tersebut perlu disesuaikan dengan stukturnya.
149

 

Para guru di SMPN 5 Ponorogo dalam menyusun dan memilih 

mata pembelajaran melalui rapat MGMP. Dalam rapat MGMP para 

guru dapat menentukan beberapa kriteria,  memilih, menyusun 

matapelajara dengan sesaui sandart pembelajaran yang di harapkan. 

Oleh karena itu materi tersebut supaya sejalan dengan tujuan-tujuan 

yang telah dirumuskan, materi pembelajaran supaya terjabar perincian 

materi  berdasarkan pada tuntutan dimana setiap matematikan telah 

dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan terukur. Ini berarti 

terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dengan 

spesifikasi materi pembelajaran, relevan kebutuhan siswa yang pokok 

adalah bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang 

dimilikinya. 

b. Keberartian atau tingkat kepetingan materi tersebut. Kemanfaatan 

tersebut diukur dari keterpakaian dalam pengembangan kemampuan 

akademis pada jenjang selajutnya dan keterpakaianya sebagai bekal 

untuk hidup sehari-hari sehingga dalam mempelajari materi tersebut, 
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peserta didik memiliki kepercayaan bahwa ia akan mendapat 

penghargaan nantinya.
150

 

Diawal pembelajaran para guru menyampaikan contoh yang 

kongkrit materi yang akan dibahas berkaitan dengan dunia nyata untuk 

menciptakan rasa kebersamaan, kerja sama, serta pembelajaran 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan rasa 

kebersamaan, berkerja sama, dan saling memahami antara satu sama 

yang lain secara mendalam. Dari materi yang dikongkrit kan dengan 

kehidupa sehari-hari diharapakan siswa dapat merealisasikan sesuai 

yang di pelajari di sekolahan dalam kehidupanya. 

c. Kemenarikan  pengertian menarik disini bukan hanya sekedar menarik 

perhatian peserta didik pada saat mempelajari suatu materi pelajaran. 

Lebih dari itu materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi 

peserta didik sehingga peserta didik mempunyai minat untuk 

mengenali dan mengembangkan keterampilan lebih lanjut dan lebih 

mendalam dari apa yang diberikan melalui proses belajar mengajar 

disekolah.
151

 

Guru di SMPN 5 Ponorogo dalam menyampaika materi 

sehiinngga mudah dipahami oleh siswanya  dengan hal-hal yang 

sederhana dahulu seperi dalam kehidupa kita sehari-hari, memberikan 

reward apabila siswa sering bertanya materi yang sudah disampaikan, 
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siswa diminta untuk berkerja kelompok untuk membuat bebrapa 

pertanyaan terlebih dahulu. 

d. Kepuasan yang di maksud merupakan hasil pembelajaran yang 

diperoleh peserta didik benar-benar memanfaatkan bagi kehidupannya, 

dan pesera didik dapat bekerja dengan menggunakan daan 

mengamalkan ilmu tersebut. Dengan memeperoleh nilai intensif yang 

sangat berarti bagi kehidupan.
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Guru di SMPN 5 Ponorogo dalam menyampaikan akhir materi 

yang diajarkan agar bisa mengetahui sebarapa paham dari pelajaran 

yang  diajarkan paham guru berusaha siswa membuat rangkuman 

materi akhir pembelajaran, melakukan refleksi kembali mengkaji  

materi yang disampaikan tadi serta dengan memberikan RP kepada 

siswa bertujuan untuk lebih memantabkan penguasaan siswa. 

e. Menyusun rencana pelaksankan pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan progam 

perencanaan yang disusun sebagai program pelaksankaan 

pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran.
153

 

Membuat RPP agar guru tidak kesulitan untuk menyiapkan 

metode dalam kelas dan meyampaikan materi dalam kelas karena, RPP 

adalah salatu acuan guru dalam mengajar dengan tujuan agar 

pembelajaran tersusun secara sistematika. 
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B. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam 

Meningkatkan Kualitas Kompetensi Profesional Guru di SMPN 5 

Ponorogo 

1. Faktor Pendukung 

Selain faktor-faktor yang dipandang  dapat menghambat 

kompetensi profesional guru, justru sebagai kelebihan dari kompetensi 

profesional guru sehingga menjadi faktor pendukung kompetensi 

profesional guru. faktor pendukung merupakan hal-hal tertentu yang 

mendukung terwujudnya sesuatu yang lebih baik. Untuk faktor pendukung 

yang ada di SMPN 5 Ponorogo sebagai berikut: 

a. Seminar  

Pertemuan untuk membahas suatu kasus atau suatu topik 

keterkaitan tentang kompetensi profesioal guru oleh para ahli  dalam 

bidang tertentu,  sehingga seminar tersebut bisa  berfungsi memberikan 

kesempatan diskusi kepada para guru. 

Di SMPN 5 Ponorogo mengadakan semiar tenan profesiola 

guru dan di ikuti oleh para guru, dengan adanya seminar tersebut para 

guru menjadi lebih tahu aspek-aspek yang akan dihadapi didalam  

kelas dengan siswa yang mempunyai karakter yang berbeda-beda.  

b. Workshop 

Program kegiatan pendidikan yang dirancang untuk 

mengajarkan keterampilan yang praktis, atau ide-ide yang dapat 

digunakan dalam belajar mengajar dalam kelas, workshop biasanya 

dibuat untuk  guru yang mempunyai minat yang sama, sebagaimana 

ada sebagian guru kurang mendalami mengaitkan, memilih materi 

yang diampu, emosional guru. Dalam kegiatan workshop, para guru 



 
 

 
 

juga dihadapkan dengan praktik langsung untuk lebih mengenal suatu 

masalah yang di hadapi oleh para guru. 

Didalam pelaksanaan wokshop di SMPN 5 Ponorogo  sebagian 

guru yang masih belum kurang mampu kepala sekolah mengadakan 

workshop sesuai dengan kebutugan guru tersebut namun,  bisa 

mengikuti workshop di luar sekolahan apabila dari sekolahan belum 

mengadakan workshop tentang guru yang di butuhkan 

c. Sarana prasarana 

Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, 

dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan 

disekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat 

kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan  

proses pendidikan sekolah.
154

  

Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada satu unit 

kerja diperlukan untuk kegiatan dalam belajar mengajar sangat 

penting. Karena para guru saat mengajar di dalam kelas juga 

memerlukan alat media guna untuk mempermudah para guru dalam 

menjelaskan materi kepada siswa. 

Sarana prasarana di SMPN 5 Ponorogo sudah memadai seperti 

laboraturium, alat peraga, proyektor di setiap kelas yang sudah lengkap 

dengan begitu para guru mengajar dalam kelas tidak kesulitan dan 
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lebih mudah dalam menerangkan materi yag sudah di sediakan dalam 

betuk media. 

Sarana prasarana di SMPN 5 Ponorogo selama ini sudah 

mengalami perubahan yang sudah pesat meskipun sarananya sudah 

menunjang para guru saat proses belajar mengajar, begitu dengan 

prasaranya yang sudah banyak perubahan dari pembuatan ukiran-

ukiran di perabot sekolah yang menarik mina masyarakat. 

a. Perpustakaan yang  Representatif 

Untuk menanamkan pengertian yang positif terhadap 

essensi perpustakaan sebagai pusat informasi, perlu ditunjang 

dengan : (a) ketersediaan koleksi yang lengkap dan sesuai 

kebutuhan kurikulum dan pemakai yang ditata sedemikian rupa 

sehingga memudahkan penelusuran (b) alat-alat bibliografis yang 

lengkap dan sistematis, (c) penciptaan iklim suasana lingkungan 

perpustakaan yang kondusif (d) ketersediaan staf perpustakaan 

yang  profesional untuk menanamkan pengertian yang positif 

terhadap essensi perpustakaan sebagai pusat informasi.
155

 

Namun di SMPN 5 Ponorogo sudah perpustakaan yang 

representative dengan persedian buku yang menunjang guru dan 

siswa sudah banyak keserdiaan koleksi buku pembelajaran. Alat-

alat seperti globel sudah memnuhi perpustaka SMPN 5 Ponorogo 

selain itu suasana didalam perpustakaan yang nyaman dan bersih, 
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letak diantara ruang kelas siswa dan ruang para guru, serta staf 

perpustakaan yang professional dalam administrasi pembukuan. 

Dengan adanya perpustakaan yang representatif diharapkan bisa 

menjadi lebih menambah wawasan dalam belajar mengajar. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menghambat 

terwujudnya sesuatu yang di inginkan dari suatu lembaga adapun faktor 

penghambat kompetensi profesioal guru di SMPN 5 Ponorogo sebagai 

berikut : 

a. Guru belum bisa mengendalikan kedisiplinan siswa 

Mendisiplinkan siswa merupakan tindakan merubah kebiasaan 

lama menjadi lebih baik. Hal ini bukalah pekerjaan yang mudah tetapi 

membutuhkan kerja keras. Mendisiplinakan siswa bukan berteori 

melainkan dengan membuktikan teori.
156

 

Di SMPN 5 Ponorogo sebagian guru sulit dalam 

mengendaliakn siswa dalam kedisiplinan dalam hal ssolat berjama’ah, 

berangkat les yang mengukur waktu, membuang sampah tidak pada 

tempatnya. 

Ini berarti bahwa keberhasilan seorang guru dalam 

mendisiplinkan siswa dengan cara memberi contoh dan menunjukan 

kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Peraturan dan 
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tata tertib sekolah akan lebih baik apabila siswa dan para guru saling 

melaksanakan dengan ikhlas dan tanggunng jawab. 

b. Tumbuhnya  emosi  guru terhadap siswa yang kurang disiplin didalam 

kelas 

Menurut  Sarlito Wirawan faktor yang paling penting  adalah guru. 

jika guru mengajar dengan arif bijaksana, tegas , memiliki disiplin tinggi, 

luwes dan mampu membuat siswa menjadi senang akan cederung 

tinggi.
157

 

Pada dasarnya, siswa di sekolah memiliki kaakter yang berbeda-

beda guru mempunyai peranan penting dalam mengembangkan displin 

siswa dalam proses belajar mengajar secara langsung para guru di tuntun 

dalam mengontrol kedispilinan  siswa dalam kelas sehingga siswa menaati 

peraturan, norma, dan batasan-batasan perilaku dirinya. 

Di SMPN 5 Ponorogo sebagian siswa dalam saat belajar mengajar 

berlangsung kurang memperhatikan guru saat menyampaikan materi 

dalam kelas, siswa malah berguarau dengan teman yang lain.  Oleh karena 

itu para guru membuat punishment (hukuman) terhadap siswa yang kurang 

displin dalam kelas sebab kurang displinya sisw bisa memicu sebagian 

guru timbul emosi. 
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C. Analisis Evaluasi Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan  Kompetensi Profesional Guru di SMPN  5 Ponorogo 

Ronald T.C. Boyd mengemukakan bahwa evaluasi kinerja guru 

didisain untuk melayani dua tujuan, yaitu : (1) untuk mengukur kompetensi 

guru dan (2) mendukung pengembangan professional. 
158

 

Kinerja terkait dengan kualitas seseorang dalam melakukan pekerjaan. 

Kinerja seseorang juga beriring dengan kualitas ataupun kuantitas hasil 

pekerjaannya. Dalam konteks guru, kinerja sering dikaitkan dengan 

pertanyaan, sudah benarkan guru bekerja di kelas; apa yang telah guru lakukan 

untuk siswa; apa yang telah guru lakukan untuk sekolah, kontribusi apa yang 

guru berikan pada  sekolah dan pemerintah, dan beberapa pertanyaan lain, 

yang terkait dengan prestasi kerja guru 

Evaluasi merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai 

dimana pelaksanakaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan dalam 

mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan 

dalam rangka pencapaian tujuan meningkatkan kompetensi profesional guru. 

Kinerja guru juga dapat dilihat dari rasa tanggungjawabnya 

menjalankan amanah, profesi yang diembannya, rasa tanggungjawab moral 

dipundaknya. Semua itu akan terlihat kepada kepatuhan dan loyalitasnya di 

dalam menjalankan tugas keguruannya di dalam kelas dan tugas 

kependidikannya di luar kelas. Sikap ini akan memberikan konsekuensi rasa 

tanggungjawabnya mempersiapkan segala perlengkapan pengajaran sebelum 
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melaksanakan proses pembelajaran, termasuk. metode, bahan ajar, media, serta 

teknik dan instrumen alat penilaiannya. 

Kepala sekolah  SMPN 5 Ponorogo mengevaluasi kompetensi 

profesioal guru cara memilih administrasi  mereka seperti prota,promes, RPP, 

silabus, dan jurnal mengajar, jadwal mengajar, evaluasi yang dilakukan kepala 

sekolah tidak serta merta dilakukan oleh kepala sekolah saja tetapi bisa juga di 

delegasikan oleh waka kurikulum. Kemudian, waka kurikulum akan secara 

langsung bertatap muka. Sehingga, setiap adanya permasalahan dan tindak 

lanjut  memerlukan adanya evaluasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil dengan 

hasil deskripsi data, bahwa evaluasi kepemimpinan partispaif kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dilakukan oleh kepala 

sekolah dan supervise sedangakan dilaksanakan minimal satu tahun sekali. 

Dengan adanya evaluasi tersebut kepala sekolah dapat menindak 

lanjuti sebagian guru yang masih mengalami kekurangan dengan melakukan 

pelatihan, workshop atau kegiatan yang dapat menujang para guru menjadi 

lebih profesional. Jadi, yang terpenting dari kompetensi profesional guru aktif 

dalam pengumpulan jurnal mingguan, kepala sekolah dapat mengevaluasi para 

guru pada setiap miggunya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kepemimpian 

partisipatif kepala melibatkan secara aktif maupun pasif para guru. Jika teknis 

dari evaluasi yang dilakukan oleh pihak waka kurikulum, maka akan ada 

moderitas tatap muka program pengawas sekolah pembelajaran tahun 2016. 

Dalam program tersebut interaksi atau evaluasi yang dilakukan secara 



 
 

 
 

langsung melalui atap muka. Evaluasi dilakukan melalui pemberian input 

materi Tanya jawab, diskusi, laihan dan penilaian.   

 

  



 

 
 

BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Strategi kepemimpinan Partisipatif Kepala sekolah dalam meningkatkan 

kualitas kompetensi profesional guru di SMPN 5 Ponorogo Kepala 

sekolah yaitu mengunakan strategi gaya partisipatif merupakan gaya 

kepemimpinan  yang menitikberatkan pada usaha seorang pemimpin 

dalam melibatkan partisipatif para pengikutnya dalam setiap mengambil 

keputusan mampu Koordinasi dengan cara 5 S (sapa, salam, sopan, santun, 

senyum), mengizinkan guru yang berhalangan masuk, menjalin komuikasi 

dengan para guru salah satuya membuat group Wa dan menghadiri rapat 

dinas serta rapat diawal ajaran baru, mendelegasikan wewenang terkait 

administrasi  kepada para guru, motivasi, komunikasi, serta pengambilan 

keputusan pada saat rapat melibatkan semua warga sekolah SMPN 5 

Ponorogo. 

2. faktor pendukung  dan penghambat kepemimpinan partisipatif kepala 

sekolah  dalam meningkatkan kualitas kompetensi profesional guru di 

SMPN 5 Ponorogo yaitu  faktor penghambat dari   faktor pendukung 

kompetensi profesional guru tersebut yaitu faktor pendukungnya dengan 

adanya pelatihan dan workshop mata pelajaran yang diampu, sarana  

prasarana yang sudah memadai, serta perpustakaan yang represenatif yang 

sangat penting bagi guru maupun siswa. 



 
 

 
 

faktor yang menghambat guru menjadi profesional yaitu  seperti beberapa 

guru yang belum bisa mengendalikan kedisiplinan siswa,  Tumbuhnya  

emosi  guru terhadap siswa yang kurang disiplin didalam kelas. Hambatan 

tersebut bisa dijadikan faktor pendukung karena kurang disiplinanya siswa 

bisa kerana sarana prasaranaya kurang  terjadi kepada siswa dan sebagian 

guru belum bisa mengedalikan kedisiplinan, karena seorang guru sebagai 

contoh kepada siswanya. 

3. Evaluasi kepemimpinan partisipatif dalam meningkatkan kualitas 

kompetensi profesional guru di SMPN  5 Ponorogo yaitu kepala sekolah 

mengevaluasi kompetensi profesional guru dengan cara menggunakan  

Modaritas tatap muka program pengawas sekolah pembelajaran tahun 

2016 dengan memilih administrasi mereka seperti prota, promes, RPP, 

silabus dan jurnal menajar. Evaluasi yang dilakukan kepala sekolah idak  

sera merta dilakukan oleh kepala sekolah saja tetapi bisa didelegasika 

kepada waka kurikulum. Evaluasi kompeesi professional guru dilakukan 

minimal satu tahun sekali dan evaluasi tersebut dilakukan oleh kepala 

sekolah dan waka kurikulum.  

B. Saran 

Berdasrakan penelitian, kesimpulan da implikasinya, maka mengajukan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini bisa dijadikan umpan balik 

tentang gaya kepemimpinan yang harus diterapkan dilingkungan sekolah. 

Hal ini kerena gaya kepemimpinan partisipatif  kepala sekolah 



 
 

 
 

memberikan dampak yang sangat nyata terhadap meningkatkan 

kompetensi profesional guru untuk melaksanakan setiap tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu kepala sekolah dapat menerapkan 

gaya kepemimpinan partisipaif sehingga kompetensi profesional guru 

meningkat. 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini memberi informasi tentang kompetensi 

profesional guru. dengan demikian guru hendaknya terus mempertahankan  

dan mengembangkan kinerjanya. 
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