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ABSTRAK 

 

Diyah, Atik Yuning. 2019. Peran Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing: Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I. 

Kata Kunci: Peran Kepala Sekolah, Kompetensi Profesional 

Guru 

Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru 

yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana 

terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid 

yang menerima pelajaran. Kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo sudah baik, tapi belum 

maksimal. Masih ditemukan terdapat beberapa guru yang sudah 

lulusan S1 tetapi belum S1 PGPAUD, guru kurang mampu 

menguasai secara mendalam proses belajar mulai dari 

menyiapkan bahan pembelajaran, menggunakan berbagai metode 

pembelajaran, dan merencanakan program pembelajaran 

Peningkatan kompetensi profesional guru tidak lepas dari peran 

kepala sekolah, karena maju tidaknya suatu lembaga pendidikan 

itu juga tergantung pemimpin. Sebagai seorang pemimpin harus 

bisa menjadi edukator dan manager bagi bawahan agar bisa 

bekerja secara maksimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan peran 

kepala sekolah sebagai edukator dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru di Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo, 



 

 

dan (2) mendeskripsikan peran kepala sekolah sebagai manager 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di Kelompok 

Bermain (KB) Merak Ponorogo. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripstif intensif dan 

analisis fenomena tertentu. Teknik pengumpulan datanya 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis datanya mengikuti konsep yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) peran kepala sekolah 

sebagai edukator dalam meningkatkan kompetensi profesional 

guru di Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo adalah: 

memberikan semua guru kesempatan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, pendidikan profesi serta 

mengikutkan guru dalam berbagai pendidikan dan pelatihan 

secara teratur seperti mengikuti kegiatan seminar, workshop, 

diskusi bersama HIMPAUDI bersama Gugus Kharisma bersama 

psikolog dan penataran-penataran untuk menambah wawasan para 

guru. (2) peran kepala sekolah sebagai manager dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di Kelompok 

Bermain (KB) Merak Ponorogo adalah: mendorong keterlibatan 

semua guru dalam berbagai kegiatan yang menunjang program 

sekolah, menyusun rencana dalam satu tahun yang terdiri dari 

peningkatan kompetensi profesional, menyamakan visi misi kerja 

antara kepala sekolah dan guru, mengembangkan kreativitasnya, 

kegiatan evaluasi diikuti bersama secara rutin setiap bulan sekali, 

mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, workshop dan sejenisnya. 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia pendidikan, kepemimpinan kepala 

sekolah sangat menentukan dalam memperlancar 

kegiatan belajar mengajar (KBM). Perannya bukan 

hanya menguasai teori-teori kepemimpinan, lebih dari 

itu seorang kepala sekolah harus bisa 

mengimplementasikan kemampuannya dalam aplikasi 

teori secara nyata. Untuk itu seorang kepala sekolah 

dituntut untuk memiliki ilmu pendidikan secara 

menyeluruh.
2
 

Pemimpin merupakan faktor penentu dalam 

kesuksesan atau gagalnya suatu organisasi dan usaha. 

Baik di dunia bisnis maupun di dunia pendidikan, 

kualitas pemimpin menentukan keberhasilan lembaga 

atau organisasinya. Sebab, pemimpin yang sukses itu 

mampu mengelola organisasi, bisa memengaruhi secara 

konstruktif orang lain, dan menunjukkan jalan serta 

perilaku yang benar yang harus dikerjakan bersama-

sama, dan bahkan kepemimpinan sangat memengaruhi 

semangat kerja kelompok.
3
 

Pada era globalisasi ini, penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi harus didukung oleh sumber 

                                                           
2
 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks 

Menyukseskan MBS Dan KBK (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2004), 24. 
3
 Wahab Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan 

Spiritual (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 79. 
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daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui 

pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana prasarana, 

penataan sistem kelembagaan serta sistem penghargaan 

dan kesejahteraan yang memadai.
4
 Maka, keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin diraih 

tergantung pada kepemimpinannya, yaitu apakah 

kepemimimpinan tersebut mampu menggerakkan semua 

potensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya 

Alam (SDA), sarana prasarana, dana dan waktu secara 

efektif dan efisien secara terpadu dalam proses 

manajemen. Oleh karena itu, kepemimpinan merupakan 

inti dari organisasi.
5
 

Kepala sekolah sebagai pemimpin harus 

memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh yang 

konstruktif kepada seluruh tenaga kependidikan yang 

ada yang dilakukan secara kooperatif untuk mencapai 

visi, misi dan tujuan pendidikan. Kepala sekolah harus 

dapat melaksanakan kepemimpinannya sehingga tugas-

tugasnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
6
 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen 

pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. Kepala sekolah adalah jabatan 

pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-orang tanpa 

didasarkan atas pertimbangan. Kepala sekolah juga 

harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan 

                                                           
4
 A. Malik Fadjar, Holistika Pemikiran Pendidikan (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2015), 188. 
5
 Wahab Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan..., 81. 

6
 Murip Yahya, Profesi Tenaga Kependidikan (Bandung: CV 

Pusaka Setia, 2013), 107. 
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tertentu seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, 

usia, pangkat dan integritas.
7
 

Kepala sekolah bekerja bukan hanya 

mengembangkan namun sebagai pemimpin pendidikan, 

kepala sekolah harus mampu menggunakan proses-

proses demokrasi atas dasar kualitas sumbangannya. 

Dengan demikian maka kepala sekolah bertindak 

sebagai konsultan bagi guru-guru yang dapat membantu 

memecahkan masalah. Kepala sekolah berusaha 

meningkatkan kemampuan staf untuk bekerja dan 

berfikir bersama dan kepala sekolah membantu guru-

guru untuk memberi kesempatan kepada setiap orang 

untuk berpartisipasi dalam program pengajaran.
8
 

Dinas pendidikan telah menetapkan bahwa 

kepala sekolah harus mampu melaksanakan 

pekerjaannya sebagai edukator, manajer, administrator, 

dan supervisor (EMAS). Dalam perkembangan 

selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan zaman, kepala sekolah juga harus mampu 

berperan sebagai leader, innovator, dan motivator di 

sekolahnya. Dengan demikian, dalam paradigma baru 

manajemen pendidikan, kepala sekolah setidaknya harus 

mampu berfungsi sebagai edukator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, innovator, motivator 

(EMASLIM).
9
 

                                                           
7
 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah..., 4. 

8
 Agustinus Hermino, Kepimpinan Pendidikan di Era 

Globalisasi (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2014), 128. 
9
 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks 

Menyukseskan MBS dan KBK, 98. 
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Guru merupakan komponen yang paling 

berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil 

pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu upaya  

perbaikan apapun yang dilakukan untuk  meningkatkan 

kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan 

yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang  

profesional dan berkualitas serta memiliki kinerja yang 

bagus. Untuk meningkatkan taraf profesional di 

kalangan guru-guru perlu diberi pembekalan dengan 

pendekatan dan teori-teori baru tentang pembelajaran. 

Mereka juga perlu diberi peluang untuk mengikuti 

kuliah yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan 

Nasional atau Dinas Pendidikan dan sebagainya, 

melanjutkan pelajaran dan menghadiri kuliah 

pendalaman seperti ceramah, seminar, bengkel, program 

pengembangan staf. Melalui program pengembangan 

guru dan tenaga kependidikan, seminar, bengkel dan 

penyediaan bahan bacaan, guru diberi bekal dengan 

pengetahuan dan keterampilan baru. Pengetahuan dan 

kemahiran ini dapat membantu mereka menggunakan 

bahan bantuan pembelajaran yang sesuai.
10

 

Dalam UU Sisdiknas pasal 39 ayat (2) UU 

No.20/2003: guru atau pendidik profesional merupakan 

tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. 

Guru profesional merupakan orang yang terdidik dan 

                                                           
10

 Ondi Saondi & Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan 

(Bandung: Refika Aditama, 2012), 53. 
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terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang 

kaya di bidangnya.
11

 Guru yang profesional akan 

tercemin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas 

yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi 

maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui 

tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh 

pengabdiannya. 

Pada hakikatnya guru profesional merupakan 

orang yang telah menempuh program pendidikan guru 

dan memiliki tingkat master serta mendapat ijazah 

negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada 

kelas-kelas besar. Guru-guru diharapkan dan 

dikualifikasikan untuk mengajar di kelas yang besar dan 

bertindak sebagai pimpinan bagi para anggota staf 

lainnya dalam membantu persiapan akademis sesuai 

dengan minatnya.
12

 

Ada beberapa syarat profesionalisme guru 

PAUD/TK/RA adalah yaitu memiliki kualifikasi 

akademik sarjana atau diploma empat (S1 atau D-IV) 

dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi 

yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi,  

memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani, 

rohani, dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional.
13

 

                                                           
11

 Latifah Husien, Profesi Keguruan Menjadi Guru Profesional 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 23. 
12

 Ali Idrus, Manajemen Pendidikan Global (Jakarta: Gaung 

Persada GP Press, 2009), 55. 
13

 Ibid., 29. 
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Proses pengelolaan pendidikan di sekolah akan 

berjalan lancar apabila guru memiliki kompetensi 

profesional. Kompetensi guru adalah pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh 

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, 

sehingga guru dapat melakukan perilaku kognitif, afektif 

dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.
14

 Guru yang 

profesional adalah guru yang mempunyai banyak ilmu 

dan pengalaman yang mampu merancang, mengelola 

pembelajaran, dengan tugas adalah mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. 

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa 

kompetensi profesional guru menunjuk pada 

kemampuan penguasaan materi pejalaran secara luas dan 

mendalam. Kemampuan mengajar guru merupakan hal 

terpenting yang harus dimiliki oleh seorang guru. 

Kemampuan mengajar guru mencerminkan guru atas 

kompetensi profesional sebagai pengajar dan pendidik. 

Kemampuan menguasi bahan bidang studi atau bahan 

mata pelajaran adalah kemampuan mengetahui, 

memahami, mengimplikasikan, mensintesiskan dan 

menguasai sejumlah pengetahuan keahlian yang 

diajarkan.
15

 

                                                           
14

 Daryanto & Tutik Rachmawati, Supervisi Pembelajaran 

(Yogyakarta: Gava Media, 2015), 163. 
15

 Ibid., 164. 
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Peningkatan kompetensi profesional guru tidak 

lepas dari peran kepala sekolah, karena maju tidaknya 

suatu lembaga pendidikan itu juga tergantung pemimpin. 

Sebagai seorang pemimpin harus bisa menjadi edukator 

(pendidik) dan manager bagi bawahan agar bisa bekerja 

secara maksimal. Kepala sekolah juga harus bisa 

menjadi jembatan bagi guru-guru untuk bisa menjadi 

pendidik yang berkualitas. Maka dari itu sebagai seorang 

kepala sekolah harus dapat membawa sekolah tersebut 

ke arah yang lebih maju dan berkembang. 

Berdasarkan studi pengamatan mendalam di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo, ditemukan 

terdapat beberapa guru yang sudah lulusan S1 tetapi 

belum S1 PGPAUD, guru mengajar kurang mampu 

menguasai secara mendalam bahan pembelajaran yang 

akan diberikan kepada anak-anak, guru kurang mampu 

memilih dan menggunakan berbagai metode 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar, dan guru 

juga kurang mampu merancang dan merencanakan 

program pembelajaran.
16

 

Dari uraian permasalahaan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam 

tentang bagaimana peran kepala sekolah sebagai 

edukator dan manager dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru di Kelompok Bermain (KB) Merak 

Ponorogo. 

                                                           
16

 Hasil pengamatan  Magang 2, di Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo pukul 09.00-11.00 WIB. Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 

2018.  
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Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo tentang 

“PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM 

MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL 

GURU DI KELOMPOK BERMAIN (KB) MERAK 

PONOROGO” 

 

B. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian di atas, maka 

peneliti memfokuskan pada peran kepala sekolah 

sebagai edukator dan manager dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru di Kelompok Bermain 

(KB) Merak Ponorogo dan difokuskan pada kompetensi 

profesional guru yang mengajar umur 3-4 tahun. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus 

penelitian di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai edukator 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo ? 

2. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai manager 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo ? 

 

 

 

 

8 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan peran kepala sekolah sebagai 

edukator dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru di Kelompok Bermain (KB) Merak 

Ponorogo 

2. Mendeskripsikan peran kepala sekolah sebagai 

manager dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru di Kelompok Bermain (KB) Merak 

Ponorogo 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan fikiran, menambah 

pengetahuan dalam melakukan inovasi pendidikan 

dan membantu peran kepala sekolah sebagai 

edukator dan manager dalam meningkatkan 

profesional guru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian untuk lebih baik dalam 

memimpin sebuah lembaga sekolah dan 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 
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profesional guru di Kelompok Bermain (KB) 

Merak Ponorogo. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai masukan dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru di Kelompok 

Bermain (KB) Merak Ponorogo. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai wawasan pengetahuan dan pengalaman 

baru mengenai peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru 

sebagai wadah untuk mengembangkan potensi 

diri ketika kelak terjun dalam dunia pendidikan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk 

mempermudah pemahaman para pembaca dalam 

menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Dalam 

penulisan laporan penelitian ini terdiri dari enam bab 

yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang 

berkaitan dengan sistematika pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk 

memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi yang terdiri 

dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II: Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan 

Kajian teori. Bab ini berfungsi untuk menerangkan 

10 
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kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan 

pemikiran dan penelitian yang terdiri dari peran kepala 

sekolah dan kompetensi profesional guru. 

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini adalah 

metode penelitian yang berisi tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan 

tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV : Deskripsi Data. Bab ini  terdiri dari 

deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. 

Deskripsi data umum mengenai sekilas tentang 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo dan deskripsi 

data khusus yaitu pembahasan tentang peran kepala 

sekolah sebagai edukator dan manager dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru. 

Bab V: Pembahasan. Bab ini berisi analisis data 

terkait dengan peran kepala sekolah sebagai edukator 

dan manager dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru di Kelompok Bermain (KB) Merak 

Ponorogo. 

Bab VI: Penutup. Bab ini berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari 

skripsi ini yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Aries Afriana 

Mashuri tahun 2012 dengan judul “Peran Kepala 

Marasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi 

Kasus di MA Miftahul Ulum Kedung Panji Lembeyan)”. 

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus 

dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil 

penelitiannya sebagai berikut: Fungsi seorang pemimpin 

sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, antara lain 

upayanya adalah (1) Kepala madrasah memfungsikan 

semua elemen yang ada pada bagiannya dan 

kemampuannya masing-masing, (2) Sering 

mengevaluasi terhadap gejala kerja guru, (3) kepala 

madrasah memberi nasihat, pembinaan dan pengarahaan 

kepada guru. Secara umum peran kepala madrasah 

dalam meningkatkan motivasi kinerja mengajar guru di 

MA Miftahul Ulum yaitu memfungsikan semua elemen 

yang ada dan menempatkannya sesuai kemampuan 

dibidangnya masing-masing. Antara lain upayanya 

adalah (1) kepala madrasah menempatkan guru di 

bidangnya masing-masing, (2) kepala madrasah 

mengingatkan kepada guru jika guru dalam menjalankan 

tugasnya kurang sesuai dengan aturan, (3) kepala 
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madrasah memberi nasihat, pembinaan dan pengarahan 

kepada guru.
17

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Rhokayati 

pada tahun 2015 dengan judul “Upaya Kepala Sekolah 

untuk Meningkatkan Kualitas Guru di SDN 1 Karangan 

Balong Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Hasil penelitiannya sebagai berikut: Upaya 

yang dilakukan kepala sekolah SDN 1 Karangan Balong 

Ponorogo sebagai supervisor adalah selalu memberikan 

bimbingan dan dorongan kepada guru-guru maupun 

seluruh staff  di lingkungan sekolah melalui forum 

diskusi, melakukan pembicaraan individual bersama 

guru-guru dan juga selalu melakukan peninjauan 

terhadap guru-guru saat mengajar di kelas. Upaya yang 

dilakukan kepala sekolah sebagai edukator di SDN 1 

Karangan  Balong Ponorogo diantaranya yaitu mengikut 

sertakan para guru dalam kegiatan di luar sekolah seperti 

seminar, lokakarya, penataran dan juga memberikan 

kesempatan kepada para guru untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
18

  

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Zohanda Fahmi pada tahun 2017 dengan judul “Upaya 

                                                           
17

 Aries Afriana Mashuri, Peran Kepala Marasah Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus di MA Miftahul Ulum Kedung 

Panji Lembeyan), Skripsi, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah, STAIN Ponorogo, 2012. 
18

 Ida Rhokayati, Upaya Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan 

Kualitas Guru Di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo, Skripsi, 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas 

Tarbiyah, STAIN Ponorogo, 2015.  
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Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme 

Guru Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Stabat”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Hasil penelitiannya sebagai berikut: Upaya 

kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme 

guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Stabat yaitu (1) 

memberdayakan kompetensi yang dimiliki oleh guru, (2) 

KKG, (3) mengadakan pelatihan, (4) memberikan 

kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dengan belajar ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Langkah-langkah kepala 

sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Stabat yaitu (1) 

meningkatkan pengetahuan guru dengan 

mendelegasikan guru pada kegiatan pendidikan dalam 

bentuk seminar maupun penataran, (2) memberikan 

pengawasan dan bimbingan serta bantuan kepada guru, 

(3) menyediakan media serta kelengkapan pusat sumber 

belajar. Kendala-kendala kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Stabat antara lain yaitu (1) sarana 

prasarana yang kurang memadai, (2) masih ada beberapa 

guru mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai 

dengan kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang 

dimiliki, (3) penghasilan tidak ditentukan sesuai dengan 

prestasi kerja.
19

 

                                                           
19

 Muhammad Zohanda Fahmi, Upaya Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Stabat, Skripsi, Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, 
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Penelitian yang dilakukan oleh Heronimus 

Dappa Ama tahun 2017 dengan judul “Pengaruh 

Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial Kepala 

Sekolah Terhadap Kinerja Guru PAUD di Kabupaten 

Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur”. Penelitian 

ini adalah penelitian ex post facto. Hasil penelitiannya 

sebagai berikut: (1) pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru yaitu terdapat pengaruh 

yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru dengan nilai sebesar 4,045 atau 

nilai signifikansi ˃ 0,05. (2) pengaruh kemampuan 

manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru yaitu 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan 

manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru dengan 

nilai sebesar 3,693 atau nilai signifikansi ˃ 0,05. (3) 

pengaruh antara kepemimpinan dan kemampuan 

manajerial secara bersama-sama terhadap kinerja guru 

PAUD di Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara 

Timur yaitu terdapat pengaruh secara bersama-sama 

antara kepemimpinan dan kemampuan manajerial kepala 

sekolah terhadap kinerja guru dengan nilai signifikansi 

sebesar 18, 850 dengan nilai р value adalah 0,000 (˂ 

0,05), dan nilai koefesien R2 sebesar 41,1% dengan 

persamaan regresi yaitu Ỳ = 18.850 + 4.045X1 + 

3.693X2.
20

 

                                                                                                                     
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Negeri Islam 

Sumatra Utara Medan, 2017. 
20

 Heronimus Dappa Ama, Pengaruh Kepemimpinan dan 

Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru PAUD 

di Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, S2 Thesis, 
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Berdasarkan penelitian di atas, perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini sangatlah 

jelas, penelitian terdahulu yang pertama meneliti tentang 

Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja 

Guru yang dilakukan di MA Miftahul Ulum Lembeyan, 

sedangkan penelitian ini adalah Peran Kepala Sekolah 

Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo. Penelitian 

terdahulu yang kedua meneliti tentang Upaya Kepala 

Sekolah untuk Meningkatkan Kualitas Guru yang 

dilakukan di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo yang 

berfokus meneliti tentang upaya kepala sekolah sebagai 

supervisor dan edukator, sedangkan penelitian ini fokus 

pada peran kepala sekolah sebagai edukator dan 

manager dalam meningkatkan profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo. Penelitian 

terdahulu yang ketiga berfokus meneliti tentang Upaya 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme 

Guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Stabat, sedangkan 

dalam penelitian ini berfokus pada Peran Kepala 

Sekolah  Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional 

Guru di Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo. 

Penelitian terdahulu yang keempat meneliti tentang 

Pengaruh Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial 

Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru PAUD di 

Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur 

yang menggunakan penelitian ex post facto, sedangkan 

                                                                                                                     
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017. 



17 
 

 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian 

ini adalah sama-sama meneliti tentang peran kepala 

sekolah. 

 

B. Kajian Teori 

1. Peran Kepala Sekolah 

a. Pengertian Peran 

Peran merupakan aspek yang dinamis 

dari kedudukan atau status yang dimiliki oleh 

seseorang, sedangkan status merupakan 

sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki 

seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan 

sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang 

ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. 

Kepribadian seseorang juga mempengaruhi 

bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran 

yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, 

baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan 

tingkat atas, menengah maupun bawah akan 

mempunyai peran yang sama.
21

 Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa peran adalah 

suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh 

banyak orang atau sekelompok orang terhadap 

                                                           
21

 Artikel dari http://eprints.unisnu.ac.id/1469/2/bab%20ii.pdf, 

diakses pada minggu 17 Maret 2019. 
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seseorang yang memiliki status atau kedudukan 

tertentu. 

 

b. Pengertian Kepala Sekolah 

Kepala sekolah berasal dari dua kata 

yaitu “ kepala” dan “sekolah”. Kata kepala 

secara etimologis dimaksudkan sebagai 

“mengepalai” artinya bertindak sebagai ketua, 

atau pemimpin sebuah perusahaan, sekolah, 

perkantoran, dan lain-lain. Adapun sekolah 

diartikan bangunan tempat siswa belajar.
22

 

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003 BAB I Pasal 1 

ayat 10, sekolah dimasukkan dalam satuan 

pendidikan yaitu kelompok layanan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan formal. Jadi 

kepala sekolah ditunjuk untuk mengepalai satuan 

pendidikan.
23

 

Sementara Rahman dkk. dalam buku 

Murip Yahya mengungkapkan bahwa kepala 

sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) 

yang diangkat untuk menduduki jabatan struktur, 

kepala sekolah di sekolah. Sebagai penjabat 

struktur, kepala sekolah memiliki kedudukan, 

fungsi dan tugas yang penting dalam pengelolaan 

satuan pendidikan, karena penanggung jawab 

                                                           
22

 Badudu-Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 2001), 1244. 
23

 Murip Yahya, Profesi Tenaga Kependidikan (Bandung: CV 

Pusaka Setia, 2013), 81. 
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pelaksanaan pendidikan, termasuk di dalamnya 

tanggung jawab pelaksanaan adminitsrasi 

sekolah.
24

 

Secara sederhana kepala sekolah dapat 

didefinisikan sebagai seseorang tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk 

memimpin satu sekolah dimana terjadi interaksi 

antara guru yang memberi pelajaran dan murid 

yang menerima pelajaran. Kepala sekolah adalah 

mereka yang banyak mengetahui tugas-tugas 

mereka dan mereka yang menentukan irama bagi 

sekolah.
25

 

Kepala sekolah merupakan tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk 

memimpin suatu sekolah, tempat 

diselenggarakannya proses belajar mengajar atau 

tempat terjadinya interaksi antar guru yang 

memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran. Kata memimpin  dari rumusan tersebut 

mengandung makna yang luas ada pada suatu 

sekolah sehingga dapat didayagunakan secara 

maksimal untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam praktik lembaga, kata 

memimpin mengandung konotasi menggerakan, 

mengarahkan, membimbing, melindungi, 

                                                           
24

 Ibid., 84. 
25

 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 84. 
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membina, memberikan dan lain-lain.
26

 Kepala 

sekolah sebagai pimpinan tertinggi yang sangat 

berpengaruh dan menentukan kemajuan sekolah 

harus memiliki kemampuan administrasi, 

memiliki komitmen tinggi, dan luwes dalam 

melaksanakan tugasnya. Kepemimpinan sekolah 

yang baik harus dapat mengupayakan 

peningkatan kinerja guru melalui program 

pembinaan kemampuan tenaga kependidikan. 

Oleh karena itu kepala sekolah harus mempunyai 

kepribadian atau sifat-sifat dan kemampuan serta 

keterampilan untuk memimpin sebuah lembaga. 

Dengan demikian, Kepala sekolah dan  

kepala kantor bidang pendidikan pada semua 

tingkatan merupakan pemimpin-pemimpin 

pendidikan.
27

 Intinya, setiap orang yang 

memiliki kelebihan dalam kemampuan dan 

kepribadian, dan dengan kelebihannya itu dapat 

memengaruhi, mengajak, membimbing, 

mendorong, menggerakan, dan 

mengoordinasikan staf pendidikan lainnya 

kearah peningkatan atau perbaikan mutu 

pendidikan dan pembelajaran maka ia telah 

melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin 

                                                           
26

 Euis Karwati & Donni Juni Priansa, Kinerja dan 

Profesionalisme Kepala Sekolah Membangun Sekolah Yang Bermutu 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 38. 
27

 Sobirin, Kepala Sekolah, Guru dan Pembelajaran (Bandung: 

Nuansa, 2018), 93. 
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pendidikan, dan karena itu ia tergolong sebagai 

pemimpin pendidikan. 

 

c. Peran Kepala Sekolah 

Kepala sekolah yang berhasil apabila 

mereka memahami keberhasilan sekolah sebagai 

organisasi yang komplek dan unik, serta mampu 

melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai 

seorang yang diberi tanggung jawab untuk 

memimpin. Studi keberhasilan sekolah 

menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah 

seorang yang menentukan titik pusat dan irama 

suatu sekolah, bahkan jatuh studi tersebut 

menyimpulkan bahwa “Keberhasilan sekolah 

adalah keberhasilan kepala sekolah”.
28

 

Kompleksitas dan keunikan yang dimiliki oleh 

pendidikan menuntut adanya peran pemimpin 

pendidikan yang sangat fundamental bahwa 

mewujudkan percapaian tujuan pendidikan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

pendidikan lebih identik dengan keberhasilan 

kepemimpinan pendidikan.
29

Dengan demikian, 

fungsi pemimpin pendidikan dapat dilihat dari 

beberapa sudut padang. Sejalan dengan 

kompleksitas dan keunikan institusi pendidikan, 

                                                           
28

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan 

Teoretik dan Permasalahanya, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 81. 
29

 Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan Konsep dan Aplikasi, 

(Purwokerto: STAIN Press, 2010), 70. 
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pemimpin pendidikan mempunyai fungsi sebagai 

berikut: manajer, pemimpin, sebagai pendidik. 

Agar proses pendidikan dapat berjalan 

efektif dan efisien, guru dituntut memiliki 

kompetensi yang memadai, baik dari segi jenis 

maupun isinya. Namun, jika kita selami lebih 

dalam lagi tentang isi yang terkandung dari 

setiap jenis kompetensi, sebagaimana 

disampaikan oleh para ahli maupun dalam 

perspektif kebijakan pemerintah, kiranya untuk 

menjadi guru yang kompeten bukan suatu yang 

sederhana, untuk mewujudkan dan meningkatkan 

kompetensi guru diperlukan upaya yang 

sungguh-sungguh dan komprehensif. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

adalah melalui optimalisasi peran kepala sekolah, 

yaitu bahwa kepala sekola sebagai pengelola 

memiliki tugas mengembangkan kinerja 

personel, terutama meningkatkan kompetensi 

profesional guru. Perlu digaris bawahi bahwa 

yanng dimaksud dengan kompetensi profesional 

disini, tidak hanya berkaitan dengan penguasaan 

materi semata, tetapi mencakup seluruh jenis dan 

isi kandungan kompetensi. 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan 

nasional, terdapat tujuh peran utama kepala 

sekolah yaitu, sebagai : (1) educator (pendidik), 

(2) manajer, (3) administrator, (4) supervisor 

(penyelia), (5) leader (pemimpin), (6) pencipta 
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iklim kerja, dan (7) wirausahawan.
30

 Merujuk 

kepada tujuh peran kepala sekolah sebagaimana 

disampaikan oleh Depdiknas di atas, dibawah ini 

akan diuraikan secara ringkas hubungan antara 

peran kepala sekolah dengan peningkatan 

kompetensi guru. 

1. Kepala sekolah sebagai educator (pendidik) 

Dalam melakukan fungsinya sebagai 

educator, kepala sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan 

disekolah. Menciptakan iklim sekolah yang 

kondusif, memberikan nasehat kepada warga 

sekolah, memberikan dorongan kepada 

seluruh tenaga kependidikan, serta 

melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik, seperti team teaching, moving 

class, dan mengadakan program akselerasi 

bagi peserta didik yang cerdas di atas 

normal.
31

 

Dalam buku Mulyasa, Wahjosumidjo 

mengemukakan bahwa memahami arti 

pendidik tidak cukup berpegang pada 

konotasi yang terkandung dalam definisi 

pendidik, melainkan harus dipelajari 

keterkaitannya dengan makna pendidikan, 

                                                           
30

 Agustinus Hermino, Kepimpinan Pendidikan di Era 

Globalisasi, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2014), 142. 
31

 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2004), 98. 
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sarana pendidikan dan bagaimana strategi 

pendidikan itu dilaksanakan. Untuk 

kepentingan tersebut, kepala sekolah harus 

berusaha menanamkan, memajukan dan 

meningkatkan sedikitnya macam nilai, yakni 

pembinaan mental, moral, fisik dan artistik.
32

 

a. Pembinaan mental yaitu membina para 

tenaga kependidikan tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan sikap batin dan 

watak. Dalam hal ini kepala sekolah 

harus mampu menciptakan iklim yang 

kondusif agar setiap tenaga 

kependidikan dapat melaksanakan tugas 

dengan baik, secara proporsional dan 

profesional. Untuk itu kepala sekolah 

harus berusaha melengkapi sarana, 

prasarana, dan sumber belajar agar dapat 

memberi kemudahan kepada para guru 

dalam melaksanakan tugas utamanya, 

mengajar. 

b. Pembinaan moral yaitu membina para 

tenaga kependidikan tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan ajaran baik buruk 

mengenai suatu perbuatan, sikap dan 

kewajiban sesuai dengan tugas masing-

masing tenaga kependidikan. 

c. Pembinaan fisik yaitu membina para 

tenaga kependidikan tentang hal-hal 

                                                           
32
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yang berkaitan dengan kondisi jasmnai 

atau badan, kesehatan dan penampilan 

mereka secara lahiriah. 

d. Pembinaan artistik yaitu membina 

tenaga kependidikan tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan kepekaan 

manusia terhadap seni dan keindahaan.
33

 

Dengan demikian kepala sekolah 

sebagai educator (pendidik), harus 

menunjukkan komitmen tinggi dan fokus 

terhadap pengembangan kurikulum dan 

kegiatan belajar mengajar di sekolahnya 

tentu saja akan sangat memperhatikan 

tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, 

sekaligus juga akan senantiasa berusaha 

memfasilitasi dan mendorong agar para guru 

dapat terus menerus meningkatkan 

kompetensinya, sehingga kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan efektif dan 

efesien.
34

 

2. Kepala sekolah sebagai Manajer 

Manejemen pada hakikatnya 

merupakan suatu proses merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, 

memimpin dan mengendalikan usaha para 

anggota organisasi serta mendayagunakan 

                                                           
33

 Ibid.,100. 
34

 Iskandar Agung dkk, Mengembangkan Profesionalitas Guru 

Upaya Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kinerja Guru, 

(Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), 318. 

25 



26 
 

 

seluruh sumber-sumber daya organisasi 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
35

 Dikatakan suatu proses, karena 

semua manajer dengan ketangkasan dan 

keterampilan yang dimilikinya 

mengusahakan dan mendayagunakan 

berbagai kegiatan yang saling berkaitan 

untuk mencapai tujuan. 

Dalam rangka peran fungsinya sebagai 

manajer, kepala sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk memberdayakan 

tenaga kependidikan melalui kerjasama atau 

kooperatif, memberi kesempatan kepada 

para tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya, dan mendorong 

keterlibatan seluruh tenaga kependidikan 

dalam berbagai kegiatan yang menunjang 

program sekolah. 

a. Memberdayakan tenaga kependidikan 

melalui kerja sama atau kooperatif 

dimaksudkan bahwa dalam meningkatan 

profesionalisme tenaga kependidikan di 

sekolah, kepala sekolah harus 

mementingkan kerja sama dengan 

tenaga kependidikan dan pihak lain yang 

terkait dalam melaksanakan setiap 

kegiatan. Sebagai manajer kepala 

sekolah harus mau dan mampu 

                                                           
35
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mendayagunakan seluruh sumber daya 

sekolah dalam rangka mewujudkan visi, 

misi dan mencapai tujuan. 

b. Memberi kesempatan kepada para 

tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya, sebagai 

manajer kepala sekolah harus 

meningkatkan profesi secara persuasif 

dan dari hati ke hati. Dalam hal ini 

kepala sekolah harus bersikap 

demokratis dan memberikan kesempatan 

kepada seluruh tenaga kependidikan 

untuk mengembangkan potensinya 

secara optimal. 

c. Mendorong keterlibatan seluruh tenaga 

kependidikan, dimaksud bahwa kepala 

sekolah harus berusaha untuk 

mendorong keterlibatan semua tenaga 

kependidikan dalam setiap kegiatan di 

sekolah (partisipatif).
36

 

Dengan demikian, seorang manajer 

atau seorang kepala sekolah pada hakikatnya 

adalah seorang perencana, organisator, 

pemimpin dan seorang pengendali. 

Keberadaan manajer pada suatu organisasi 

sangat diperlukan, sebab organisasi sebagai 

alat mencapai tujuan dimana di dalamnya 

                                                           
36

 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah..., 104. 
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berkembang berbagai macam pengetahuan, 

serta organisasi yang menjadi tempat untuk 

membina dan mengembangkan karier-karier 

sumber daya manusia, memerlukan manajer 

yang mampu untuk merencanakan, 

mengorganisasikan, memimpin, dan 

mengendalikan agar organisasi dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
37

 

3. Kepala sekolah sebagai administrator 

Peran administrator kepala sekolah 

adalah membina, membimbing dan 

mengembangkan pengadministrasian 

sekolah yang baik, rapi, lengkap dan akurat 

yang mencakup segenap hal yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan 

pendidik.
38

 Pengadministrasian yang baik 

dan rapi dapat merupakan data dan informasi 

berharga bagi pengelolaan sekolah, terutama 

menjadi dasar untuk merencanakan dan 

menentukan arah dan tujuan perkembangan 

sekolah. Adapun sulit bagi sekolah untuk 

merencanakan peningkatan hasil belajar 

peserta didik, apabila tidak didukup oleh 

ketersedian data dan informasi yang lengkap 

dan akurat mengenai hasil belajar peserta 

                                                           
37

 Wahjoesumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah..., 95. 
38

 Iskandar Agung, Yufridawati, Pengembangan Pola Kerja 

Harmonis dan Sinergis Antara Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas, 

(Jakarta: PT Bestari Buana Murni), 98. 
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didik masa-masa sebelumnya. Pihak 

sekolahpun akan mengalami kesulitan 

merencakan pemenuhan kebutuhan fasilitas 

belajar sekolah, apabila tidak didukung oleh 

ketersediaan data dan informasi yang terkait 

dengannya misalnya jumlah siswa.
39

 

Kegiatan pengembangan administrasi 

yang dilakukan oleh kepala sekolah 

merupakan upaya-upaya yang telah 

ditempuhnya untuk mengembangkan, 

mengatur, dan mendayagunakan seluruh 

sumber daya pendidikan untuk mencapai 

tujuan sekolah. Upaya pengembangan 

administrasi yang harus segera dibenahi oleh 

kepala sekolah sebagai motor penggerak 

menyangkut hal-hal berikut: 

a. Peningkatan kesadaran secara terus 

menerus dan konsisten bagi para tenaga 

administrasi akan pentingnya hasil 

pekerjaan administrasi bagi kelancaran 

pengambilan keputusan, perencanaan, 

evaluasi, pelaporan dan akuntabilitas. 

b. Peningkatan kemampuan dan perlunya 

pengimbasan bagi dan antar tenaga 

administrasi sekolah. 

c. Pendataan yang akurat, mutakhir, 

informatif, dan bekerlanjutan.
40
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4. Kepala sekolah sebagai supervisor 

Supervisi merupakan suatu proses 

yang dirancang secara khusus untuk 

membantu para guru dan supervisor dalam 

mempelajari tugas ehari-hari disekolah, agar 

dapat menggunakan pengetahuan dan 

kamampuannya untuk memberikan layanan 

yang lebih baik pada orangtua peserta didik 

dan sekolah, serta berupaya menjadikan 

sekolah sebagai masyarakat belajar yang 

lebih efektif. Kepala sekolah sebagai 

supervisor harus diwujudkan dalam 

kemampuan menyusun, dan melaksanakan 

program supervisi pendidikan, serta 

memanfaatkan hasilnya. Kemampuan 

menyusun program supervisi pendidikan 

harus diwujudkan dalam penyusunan 

program supervisi kelas, pengembangan 

program supervisi untuk kegiatan ekstra 

kurikuler, pengembangan program supervisi 

perpustakaan, laboratorium, dan ujian.
41

  

Kemampuan melaksanakan program 

supervisi pendidikan harus diwujudkan 

dalam pelaksanaan program supervisi klinis, 

program non klinis dan program supervisi 

kegiatan ekstra kurikuler. Sedangkan 

kemampuan memanfaatkan hasil supervisi 

pendidikan harus diwujudkan dalam 
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pemanfaatan hasil supervisi untuk 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan, 

dan pemanfaatan hasil supervisi untuk 

mengembangkan sekolah. Kepala sekolah 

sebagai supervisor dapat dilakukan secara 

efektif antara lain melalui diskusi kelompok, 

kunjungan kelas, pembicaraan individual, 

dan simulasi pembelajaran.
42

 

Dengan demikian seorang pemimpin 

dan sebagai supervisor, kepala sekolah 

adalah pimpinan yang mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab dalam 

mengembangkan dan pembinaan pendidikan, 

yang berkaitan dengan proses belajar 

mengajar dan kurikulum dengan semua 

pelaksanannya. Sebagai supervisor, kepala 

sekolah melaksanakan administrasi, 

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, 

dan pelayanan teknis untuk menunjang 

proses pendidikan pada satuan pendidikan.
43

 

5. Kepala sekolah sebagai leader (pemimpin) 

Kepala sekolah sebagai leader harus 

mampu memberikan petunjuk dan 

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua 

arah, dan mendelegasikan tugas. 

Wahjosumidjo mengemukakan bahwa 
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kepala sekolah sebagai leader harus memiliki 

karakter khusus yang mencakup kepribadian, 

keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan 

profesional, serta pengetahuan administrasi 

dan pengawasan.
44

 

Kemampuan yang harus diwujudkan 

kepala sekolah sebagai leader dapat 

dianalisis dari kepribadian, pengetahuam 

terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi 

sekolah, kemampuan mengambil keputusan 

dan kemampuan berkomunikasi. 

Kepribadian kepala sekolah sebagai 

leader akan tercemin dalam sifat-sifat (1) 

jujur, (2) percaya diri, (3) tanggung jawab, 

(4) berani mengambil resiko dan keputusan, 

(5) berjiwa besar, (6) emosi yang stabil, dan 

(7) teladan. 

6. Kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja 

Budaya dan iklim kerja yang kondusif 

akan memotivasi dan meningkatkan 

semangat personil/staff sekolah dalam 

melaksanakan tugas/pekerjaanya, maupun 

proses belajar siswa. Budaya dan iklim kerja 

itu selanjutnya akan mendorong segenap 

pihak disekolah untuk meningkatkan hasil 

yang dicapai. Iklim kerja kebersamaan dan 

saling mendukung antarpersonil/staff 

sekolah misalnya, akan memberikan rasa dan 
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sikap keputusan personil/staf sekolah dalam 

menjalankan tugas/pekerjaanya. Sebaliknya, 

iklim kerja kurang perduli, masa bodoh, 

mementingkan diri sendiri, dan lain 

sejenisnya, tentu kurang akan memberikan 

gairah dan tanggung jawab kerja yang baik 

terhadap personil/staff sekolah. Oleh karena 

itu, kepala sekolah senantiasa harus 

menciptakan, membina dan mengembangkan 

budaya serta iklim kerja yang kondusif dan 

dapat diterima oleh segenap warga sekolah.
45

 

7. Kepala sekolah sebagai wirausahawan 

Dalam peran kewirausahawan, kepala 

sekolah hendaklah berfungsi sebagai 

inspirator bagi munculnya ide-ide kreatif dan 

inovatif dalam mengelola sekolah. Ide-ide 

kreatif diperlukan terutama karena sekolah 

memiliki keterbatasan sumber daya 

keuangan dan pada saat yang sama memiliki 

kelebihan dari sisi potensi lingkungan 

sekitar, terutama yang bersumber dari 

masyarakat maupun dari pemerintah 

setempat. Dalam menerapkan prinsip-prinsip 

kewirausahaan seyogyanya dapat 

menciptakan pembaharuan, keunggulan, 

komparatif, serta memanfaatkan berbagai 

peluang. Kepala sekolah dengan sikap 
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kewirausahaan yang kuat akan berani 

melakukan perubahaan-perubahaan di 

sekolahnya, termasuk perubahaan dalam hal-

hal yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran siswa beserta kompetensi 

gurunya.
46

 

 

d. Syarat-syarat Kepala Sekolah 

Pada dasarnya kepemimpian merupakan 

pola hubungan antara individu-individu yang 

menggunakan wewenang dan pengaruhnya 

terhadap kelompok orang agar bekerja bersama-

sama untuk mencapai tujuan.
47

 Menurut Rabbin, 

kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi 

kelompok ke arah pencapaian tujuan. Menurut 

Owens, kepemimpinan sebagai suatu interaksi 

antara satu pihak sebagai yang memimpin 

dengan pihak yang dipimpin. J. Salusu 

mendefinisikan kepemimpinan sebagai kekuatan 

dalam mempengaruhi orang lain agar ikut serta  

dalam mencapai tujuan umum. E. Mulyasa 

mendefinisikan kepemimpinan sebagai kegiatan 

untuk mempegaruhi orang-orang yang diarahkan 

terhadap pencapaian tujuan organisasi.
48
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Dari beberapa definisi kepemimpinan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

adalah suatu kegiatan memengaruhi orang lain 

agar orang tersebut mau bekerja sama 

(mengolaborasi dan mengelaborasi potensinya) 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepemimpinan juga sering dikenal sebagai 

kemampuan untuk memperoleh konsensus 

anggota organisasi untuk melakukan tugas 

manajemen agar tujuan organisasi tercapai. 

Menjadi pemimimpin diperlukan adanya 

syarat-syarat, sifat dan kualifikasi tertentu. 

Syarat-syarat, sifat-sifat dan kualifikasi yang 

harus memiliki seorang pemimpin berbeda-beda 

menurut golongan dan fungsi jabatan yang 

dipegangnya. Untuk menjadi menjadi pemimpin 

perusahaan tidak mungkin sama syarat-syarat 

dan sifat yang diperluka dengan pemimpin dalam 

ketentaraan.
49

 Demikian pula syarat-syarat 

kepemimpian yang diperlukan bagi seorang 

pemimpin industri tidak akan sama dengan yang 

diperlukan bagi seorang pemimpin suatu 

lembaga pendidikan. Meskipun demikian, di 

samping syarat-syarat yang khusus berlaku dan 

diperlukan bagi jenis-jenis lembaga atau 

organisasi tertentu, banyak terdapat syarat dan 
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sifat umum yang berlaku dan diperlukan bagi 

hampir semua jabatan kepemimpinan. 

Untuk menjadi seorang pemimpin 

tidaklah mudah, ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi, antara lain: (1) harus dapat menjadi 

seorang yang profesional, (2) mampu menguasai 

unsur-unsur kepemimpinan, (3) mampu 

mengatur urusan organisasinya dengan bijak dan 

adil, (4) mampu memberikan motivasi pada 

bawahannya, dan (5) memiliki dedikasi tinggi 

pada organisasi yang dipimpinya.
50

 

Adapun menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, 

bahwa kualifikasi untuk menjadi Kepala Sekolah 

harus memenuhi kualifikasi umum dan 

kualifikasi khusus yaitu sebagai berikut: 

1. Kualifikasi umum kepala sekolah adalah 

sebagai berikut: 

a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana 

(S1) atau diploma empat (D-IV) 

kependidikan atau non kependidikan 

pada perguruan tinggi yang terakreditasi 

b. Pada waktu diangkat sebagai kepala 

sekolah berusia setinggi-tingginya 56 

tahun 

c. Memiliki pengalaman mengajar 

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 
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menurut jenjang sekolah masing-

masing, kecuali di Taman Kanak-

kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) 

memiliki pengalaman mengajar 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di 

TK/RA 

d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 

III/c bagi pegawai Negeri Sipil ( PNS) 

dan bagi non PNS yang disetarakan 

dengan kepangkatan yang disetarakan 

oleh yayasan atau lembaga yang 

berwenang. 

2. Kualifikasi khusus kepala PAUD/TK/RA 

meliputi:  

a. Berstatus sebagai guru PAUD/TK/RA 

b. Memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi sebagai agen pembelajaran 

sesuai perundang-undangan yang 

berlaku 

c. Memiliki sertifikat pendidik sebagai 

guru PAUD/TK/RA 

d. Memiliki sertifikat kepala 

PAUD/TK/RA yang diterbitkan oleh 

lembaga yang ditetapkan 

e. Memiliki pengelaman mengajar 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di 

PAUD/TK/RA 

37 
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f. Memiliki kemampuan kepemimpinan 

dan kewirausahaan di bidang 

pendidikan.
51

 

 

e. Karakteristik Kepala Sekolah 

Dalam kepemimpinan terdapat beberapa 

karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin, tidak terkecuali juga kepala sekolah 

sebagai berikut: (1) memiliki kemampuan untuk 

belajar sepanjang hayat, (2) bekerja dengan 

berorientasi pada pelayanan terbaik, (3) 

membawa energi positif, (4) selalu melihat 

kehidupan sebagai tantangan, (5) bersinergis
52

, 

(6) memiliki motivasi yang kuat dalam jiwanya 

untuk memimpin dengan baik, (7) emosinya 

stabil, yaitu telaten dalam melaksanakan 

tugasnya, dan (8) mampu membangun relasi 

dengan seluruh bawahannya.
53

 

Dalam buku Jamil Suprihatiningrung, 

Ordway Tead mengemukakan karakter atau sifat 

yang harus dimiliki seorang kepala sekolah, 

sebagai berikut: (1) berbadan sehat, kuat, dan 

penuh energi, (2) yakin akan maksud dan tujuan 

organisasi, (3) selalu bergairah, (4) bersifat 

tamah-tamah, (5) mempunyai keteguhan hati, (6) 
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unggul dalam teknik bekerja, (7) sanggup 

bertindak tegas, (8) memiliki kecerdasan, (9) 

pandai mengajari bawahan, dan (10) percaya 

pada diri sendiri.
54

 

 

f. Gaya atau Tipe Kepemimpinan 

Gaya kepimpinan merupakan suatu 

perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin 

yang menyangkut kemampuannya dalam 

memimpin. Perwujudan tersebut biasanya 

membentuk suatu pola atau bentu tertentu, 

berikut jenis gaya kemimpinan sebagai berikut: 

1. Gaya kepemimpinan demokratis diwujudkan 

dengan dominasi perilku sebagai pelindung, 

penyelamat dan perilaku yang cenderung 

memajukan dan mengembangkan organisasi 

atau kelompok. 

2. Gaya kepemimpinan otoriter merupakan gaya 

kepemimpinan yang paling tua dikenal 

manusia. Gaya kepemimpinan ini 

menempatkan kekuasaan di tangan satu 

orang atau sekelompok kecil orang yang 

diantara mereka tetap ada seorang yang 

paling berkuasa. 

3. Gaya kepemimpinan bebas dan gaya 

kepemimpinan pelengkap merupakan gaya 

kepemimpinan ini cenderung didominasi oleh 
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perilaku kepemimpinan kompromi dan 

perilaku kemampuan pembelot.
55

 

 

g. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Efektif 

Sekolah merupakan motor penggerak, 

penentu arah kebijakan sekolah yang akan 

menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah 

dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. 

Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif 

yaitu: 

1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk 

melaksanakan proses pembelajaran dengan 

baik, lancar, dan produktif. 

2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaannya 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis 

dengan masyarakat sehingga dapat 

melibatkan mereka secara aktif dalam rangka 

mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. 

4. Bekerja dengan tim manajemen. 

5. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara 

produktif sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan.
56
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b. Kompetensi Profesional Guru 

a. Pengertian Guru Profesional  

“Profesional” berasal dari kata “profesi” 

yang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang 

memerlukan pendidikan lanjut. Para profesional 

dalam melaksankan peran dan kegiatan 

utamanya sesuai dengan profesi, pengetahuan, 

atau keahlian yang disandangnya tersebut 

terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan 

koed etika perilaku atau kode etik profesi  

sebagai standar moral.
57

 Profesi adalah suatu 

jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian 

dari para anggota. Artinya, suatu jabatan tidak 

bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tida 

terlatih dan tidak dilakukan oleh sembarang 

orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan 

secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu.
58

 

Guru adalah tenaga kependidikan yang 

berasal dari anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan. Guru salah satu 

faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil 

pendidikan.
59

 Dikutip dalam buku Sudarwan 
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Danim, menurut Ngalim Purwanto menjelaskan 

bahwa guru adalah orang yang pernah 

memberikan suatu ilmu atau kepandaian tertentu 

kepada seorang atau kelompok orang, sedangkan 

guru sebagai pendidik adalah seseorang yang 

berjasa terhadap masyarakat dan negara. Guru 

adalah petugas lapangan dalam pendidikan yang 

selalu berhubungan dengan murid sebagai obyek 

pokok dalam pendidikan. Zakiyah Derajad, juga 

berpendapat guru pendidik profesional, karena 

secara mutlak ia telah merelakan dirinya 

menerima dan memikul sebagian tanggung jawa 

pendidikan yang terpikul dipundak orang tua.
60

 

Guru merupakan jabatan atau profesi 

yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru, 

pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh 

sembarang orang tanpa memiliki keahlian 

sebagai guru. Dalam peraturan pemerintah (PP) 

No. 70 tahun 2008 tentang guru. Sebutan guru 

mencakup: (1) guru itu sendiri, baik guru kelas, 

guru bidang studi, maupun guru bimbingan 

konseling atau guru bimbingan karir, (2) guru 

dengan tugas tambahaan sebagai kepala sekolah, 

dan (3) guru dalam jabatan pengawas.
61
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Istilah lain yang digunakan untuk 

menyebutkan guru adalah pendidik. Istilah guru 

dalam jalur pendidikan formal, seperti 

TK/RA,SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. 

Sedangkan istilah pendidikan digunakan dalam 

jalur pendidikan nonformal, misalnya pada 

homeschooling, TPA, KB, dan lembaga-lembaga 

kursus.
62

 Guru diharapkan akan memiliki jiwa 

profesionalisme, yaitu sikap mental yang 

senantiasa mendorong untuk mewujudkan 

dirinya sebagai petugas profesional. Pada 

dasarnya, profesionalisme merupakan motivasi 

intrinsik kepada guru sebagai pendorong untuk 

mengembangkan dirinya ke arah perwujudan 

profesional.
63

 Guru profesional adalah guru yang 

mengenal tentang dirinya. Yaitu, dirinya adalah 

pribadi yang dipanggil untuk mendampingi 

peserta didik dalam belajar. Guru dituntut 

mencari tahu terus-menerus bagaimana 

seharusnya peserta didik itu belajar.
64

 

Guru profesional adalah guru yang 

mampu menerapkan hubungan yang berbentuk 
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multidimensional dengan muridnya. Guru yang 

demikian dalah guru yang secara internal 

memenuhi kriteria administatif, akademis, dan 

kepribadian. Dalam UU Sisdiknas pasal 39 ayat 

(2) UU No.20/2003: guru/ pendidik profesional 

merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan. Guru 

profesional merupakan orang yang terdidik dan 

terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman 

yang kaya di bidangnya.
65

 Guru yang profesional 

akan tercemin dalam pelaksanaan pengabdian 

tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik 

dalam materi maupun metode. Selain itu juga 

ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam 

melaksanakan seluruh pengabdiannya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa, guru yang profesional adalah guru yang 

mempunyai banyak ilmu dan pengalaman yang 

mampu merancang, mengelola pembelajaran, 

dengan tugas adalah mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 
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b. Kompetensi Guru Profesional 

Kompetensi sering disebut dengan 

kemampuan, kekuatan, kesanggupan, atau 

tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan aktiitas 

guru kompetensi adalah kemampuan esensial 

yang mutlak dimiliki guru sebagai penanggung 

jawab dalam kegiatan belajar mengajar dan 

merupakan jati diri keprofesionalnya dalam 

mengelola kegiatan belajar mengajar hingga 

bernilai efektif dan efesien. Kompetensi juga 

diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan 

dalam menentukan dan memutuskan suatu 

persoalan yang berkaitan dengan tugas yang 

diembannya.
66

 

Kompetensi merupakan deskripsi tentang 

apa yang dapat dilaksanakan seseorang dalam 

bekerja, serta apa wujud dari pekerjaan tersebut 

yang dapat terlihat. Untuk dapat melakukan 

suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki 

kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap 

dan keterampilan yang relevan dengan bidang 

pekerjaanya.
67

 Dikutip dalam buku Rulam 

Ahmadi, menurut Robbins kompetensi adalah 

kemampuan seorang individu untuk mengerjakan 

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 
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Sedangkan menurut Spencer kompotensi adalah 

karakteristik dasar seorang yang berkaitan 

dengan kinerja berkriteria efektif atau unggul 

dalam suatu pekerjaan dan situasi tertentu.
68

 

Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai 

gambaran tentang apa yang harus dilakukan 

seseorang guru dalam melaksanakan 

pekerjaannya, baik berupa kegiatan perilaku 

maupun hasil yang dapat ditunjukkan dalam 

proses belajar mengajar.
69

 Dengan demikian 

kompetensi guru secara umum dapat 

didefinisikan sebagai keterampilan, pengetahuan, 

dan sikap yang dimiliki oleh guru serta 

kemampuan operasional untuk 

mengimplementasikan dalam proses 

pembelajaran.
70

 

  Hasan Basri dan Tatang menjelaskan 

bahwa dalam perspektif kebijakan pendidikan 

nasional, pemerintah telah merumuskan empat 

jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum 

dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 
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Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan
71

, yaitu: 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai 

guru meliputi: 

a) Memahami peserta didik dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif, kepribadian dan 

mengidentifikasi bekal ajar awal 

perserta didik 

b) Merancang pembelajaran dengan 

memahami landasan kependidikan, 

menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran, menentukan strategi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik 

peserta didik dan menyusun merancanng 

pembelajaran berdasaran strategi yang 

dipilih.  

c) Melaksanaan pembelajaran dengan 

menata latar (setting) pembelajaran dan 

melaksanakan pembelajaran kondusif. 

d) Merancang dan evaluasi pembelajaran 

dengan merancang dan melaksanakan 

evaluasi proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan berbagai 

metode, menganalisis hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar, dan 
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memanfaatkan hasil penilaian  

pembelajaran untuk perbaikan kualitas 

program pembelajaran. 

e) Mengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang harus dimiliki dan memfasilitasi 

peserta didisk untuk mengembangkan 

berbagai potensi akademik dan non 

akademik.
72

 

2. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian ini terdiri dari lima 

sub kompetensi, yaitu: 

a) Kepribadian yang mantap dan stabil 

yaitu bertindak sesuai norma hukum dan 

norma sosial, bangga sebagai guru, dan 

memiliki konsistensi dalam bertindak 

sesuai dengan norma. 

b) Kepribadian yang dewasa yaitu 

menampilkan kemandirian dalam 

bertindak sebagai pendidik dan memiliki 

etos kerja sebagai guru. 

c) Kepribadian yang arif yaitu 

menampilkan tindakan yang didasarkan 

pada kemanfaatan peserta didik, sekolah 

dan masyarat. 

d) Kepribadian berwibawa yaitu memiliki 

perilaku yang berpengaruh positif 
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terhadap peserta didik dan memilikki 

perilaku yang disegani. 

e) Kepribadian berakhlak mulia yaitu 

bertindak sesuai dnegan norma religius 

(iman, taqwa, jujur, ikhlas, suka 

menolong), dan memiliki perilaku yang 

diteladani peserta didik.
73

 

3. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial ini memiliki sub ranah 

yaitu: 

a) Mampu berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan peserta peserta 

didik. 

b) Mampu berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan sesama pendidik 

dan tenaga pendidikan. 

c) Mampu berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan orangtua wali 

peserta didik dan masyarakat.
74

 

4. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam yang harus dikuasai guru 

mencakup penguasaan materi kurikulum 

mata pelajaran di sekolah dan subtansi 

keilmuwan yang menaungi materinya, serta 

penguasaan terhadap struktur dan 
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metodologi keilmuannya.
75

 Setiap sub 

kompetensi tersebut memiliki penjelasan 

sebagai berikut: 

a) Menguasai subtansi keilmuwan yang 

terkait dengan bidang studi. Hal ini 

berarti guru harus memahami materi ajar 

yang ada dalam kurikulum sekolah, 

memahami struktur, konsep dan metode 

keilmuwan yang menaungi dan koheren 

dengan materi ajar, memahami 

hubungan konsep antar mata pelajaran 

terkait dan menerapkan konsep-konsep 

keilmuwan dalam proses belajar 

mengajar. 

b) Menguasai struktur dan metode 

keilmuwan memiliki implikasi bahwa 

guru harus menguasai langkah-langkah 

penelitian dan kajian kritis untuk 

memperdalam pengetahuan atau materi 

bidang studi. 

Keseluruhan kompetensi guru dalam 

praktiknya merupakan satu kesatuan yang 

utuh. Pemilahan menjadi empat ini, semata-

mata untuk kemudahan memahaminya. 

Beberapa ahli mengatakan istilah 

kompetensi profesional sebenarnya 

merupakan “payung”, karena telah 

mencakup semua kompetensi lainnya, 
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sedangkan penguasaan materi ajar secara 

luas dan mendalam lebih tepat disebut 

dengan penguasaan sumber bahan ajar atau 

sering disebut dengan bidang studi keahlian. 

Hal ini mengacu pandangan yang 

menyebutkan bahwa sebagai guru yang 

berkompetensi harus memilki: (1) 

Pemahaman terhadp karakteristik peserta 

didik, (2) Penguasaan bidang studi, baik dari 

sisi keilmuan maupun kependidikan, (3) 

Kemampuan penyelenggaraan pembelajaran 

yang mendidik, dan (4) Kemauan dan 

kemampuan mengembangkan profesionalitas 

dan kepribadian secara berkelanjutan. 

 

c. Upaya Peningkatan Profesional Guru 

Peningkatan kompetensi profesional guru 

dalam pembelajaran dapat tercapai apabila 

kepala sekolah sebagai pemimpin mampu 

memacu guru dalam meningkatkan kompetensi 

para guru dengan sungguh-sungguh dan penuh 

dedikasi yang tinggi terhadap tugas yang 

diemban. Oleh karena itu, tanpa adanya 

dukungan yang memadai dari kepala sekolah 

untuk peningkatan kompetensi profesional guru, 

maka guru tidak akan pernah melaksanakan 

tugasnya, yaitu mendidik, melatih, membimbing, 
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dan mengembangkan potensi setiap siswa, 

dengan maksimal.
76

 

Untuk meningkatkan taraf profesional di 

kalangan guru-guru perlu diberi pembekalan 

dengan pendekatan dan teori-teori baru tentang 

pembelajaran. Mereka juga perlu diberi peluang 

untuk mengikuti kuliah yang dianjurkan oleh 

Kementerian Pendidikan Nasional atau Dinas 

Pendidikan dan sebagainya, melanjutkan 

pelajaran dan menghadiri kuliah pendalaman 

seperti ceramah, seminar, bengkel, program 

pengembangan staf. Melalui program 

pengembang guru dan tenaga kependidikan, 

seminar, bengkel dan penyediaan bahan bacaan, 

guru diberi bekal dengan pengetahuan dan 

keterampilan baru. Pengetahuan dan kemahiran 

ini dapat membantu mereka menggunakan bahan 

bantuan pembelajaran yang sesuai. Penggunaan 

sumber belajar tidak akan berhasil kecuali guru-

guru mempunyai cara untuk memperoleh dan 

mengemas pengetahuan serta kemampuan 

mereka. Karena penggunaan sumber belajar 

menggambarkan pandangan guru tentang 

pembelajaran sebagai rutinitas pengelolaan atau 

mempunyai wawasan kurikulum.
77
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Demikian usaha sekolah yang dapat 

dilakukan dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru antara lain: Pertama, upaya oleh 

guru berupa melanjutkan tingkat pendidikan, 

mengikuti berbagao kegiatan MGMP/KKG, 

pelatihan, penataran workshop, seminar dan 

meningkatkan kinerja. Kedua, upaya yang 

dilakukan kepala sekolah dalam membina dan 

meningkatkan kompetensi profesional guru 

yaitu, mengadakan sosialisasi hasil pelatihan atau 

berbagai kebijakan pemerintah dengan 

mendatangkan narasumber, dan  mendorong guru 

untuk melanjutkan studi agar sesuai dengan 

tuntutan pemerintah. Ketiga, pemerintah daerah 

dan pusat memberikan bantuan berupa dana, 

beasiswa studi lanjut bagi guru, peralatan dan 

media pembelajaran serta berbagai kegiatan 

pembinaan, pelatihan, penataran, dan 

workshop.
78

 

 

d. Syarat-syarat menjadi Guru Profesional 

 Menurut Departemen Agama RI pekerjaan 

guru adalah pekerjaan profesional, maka untuk 

menjadi seorang pendidik atau guru harus pula 

memenuhi persyaratan, beberapa diantaranya: (1) 

harus memiliki bakat sebagai guru, (2) harus 

memiliki keahlian sebagai guru, (3) memiliki 
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kepribadian yang baik dan terintegrasi, (4) 

memiliki mental yang sehat, (5) berbadan sehat, 

(6) memiliki pengalaman dan pengetahuan yang 

luas, (7) guru adalah manusia berjiwa pancasila, 

dan (8) guru adalah seorang warga negara yang 

baik.
79

 

Secara khusus syarat profesionalisme 

guru adalah: (1) memiliki kualifikasi akademik 

sarjana atau diploma empat (S1 atau D-IV), (2) 

memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional, (3) sertifikasi pendidikan, 

(4) sehat jasmani dan rohani, dan (5) memiliki 

kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.
80

 

Sedangkan untuk Kualifikasi akademik 

guru PAUD/ TK/RA yaitu, guru pada TK/RA 

harus memiliki kualfikasi akademik  minimum 

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam 

bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi 

yang diperoleh dari program studi yang 

terakreditasi.
81

 Dan untuk kualifikasi akademik 

guru pendamping yaitu, memiliki ijazah D-II 

PGTK dari Perguruan Tinggi Terakreditasi atau 

memiliki ijazah minimal sekolah menengah  

Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki 
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pelatihan/ pendidikan/ kursus PAUD yang 

terakreditasi.
82

 

e. Karakteristik Guru Profesional 

Karakteristik profesional guru beberapa 

diantarannya adalah: 

1. Menguasai karakteristik peserta dari aspek 

fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan 

intelektual. 

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

4. Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

5. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki.
83
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki 

karakteristik alami natural setting sebagai sumber atau 

langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daraipaa 

hasil analisis dalam penelitian kualitatif cenderung 

dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan 

hal yang esensial.
84

 

Dalam hal ini jenis pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripstif 

intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial 

seperti deskriptif intensif dan analis fenomena tertentu 

atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi 

atau masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara 

tepat dalam banyak bidang.
85

  

Pendekatan ini merupakan suatu metode 

penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu 

deskripsi tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang 

dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat 

atau organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu pula. 
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Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

komprehensif, dan holistik.
86

 

Pada penelitian ini menjelaskan Peran Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional 

Guru di Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo yang 

dilakukan langsung akan memberikan konstribusi dalam 

penelitian ini. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat 

penting. Peneliti di lokasi sebagai human instrument 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan 

data, menilai kualitas data, analisis data dan menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
87

 Ciri 

khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dan 

pengamatan berperan serta sebab peranan penelitilah 

yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu, 

dalam penelitia ini peran peneliti sebagai partisipan 

pengamat, dan sebagai pendukung adalah berupa 

catatan-catatan kecil, buku pelajaran, kamera, alat 

perekam dan lain-lain.
88
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C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi 

di Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo dengan 

pertimbangan sekolah ini memiliki keterkaitan dengan 

judul penelitian yaitu peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru. Atas dasar 

inilah dilakukan penelitan untuk mengetahui  bagaimana 

peran kepala sebagai edukator dan manager dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo. 

 

D. Data dan Sumber Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini 

adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama, 

selebihnya adalah tambahan seperti data tertulis dan 

foto. Yang dimaksud kata-kata atau tindakan, yaitu kata-

kata dan tindakan orang yang diamati atau 

diwawancarai. Sumber data ini dicatat melalui catatan 

tertulis dan pengambilan foto sedangkan sumber data 

tertulis merupakan pelengkap dari pengamatan metode 

observasi dan wawancara.
89

 Yang menjadi sumber data 

dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru 

yang mengajar umur 3-4tahun Kelompok Bermain (KB) 

Merak Ponorogo. 
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E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
90

 Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi merupakan bagian yang penting 

dalam penelitian kualitatif, dengan observasi peneliti 

dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara 

sistematis terhadap kegiatan penelitian. Observasi 

merupakan salah satu bentuk pengumpulan data 

yang tidak menggunakan alat bantu apapun.
91

 

Observasi adalah penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengadakan pengamatan terhadap 

objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Observasi merupakan teknik pengamatan dan 

pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang 

diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan 

data dan informasi dari gejala atau fenomena 

(kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan 

didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah 

dirumuskan.
92

  

Teknik ini digunakan untuk mengambil data 

berupa pengamatan langsung tentang peran kepala 
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sekolah sebagai edukator dan manager  di Kelompok 

Bermain (KB) Ponorogo. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan kepada responden 

dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban 

responden. Wawancara dapat dilakukan secara 

langsung dengan sumber data.
93

 Maksud 

diadakannya wawancara seperti ditegaskan oleh 

Lincoln dan Guba antara lain: mengontruksi perihal 

orang, kejadian, kegiatan, organisasi perasaan, 

motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekontruksi 

kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang 

mendatang: memverifikasi, mengubah dan 

memperluas infomasi dan orang lain baik manusia 

maupun bukan manusia (triangulasi) dan 

memverifikasi, mengubah, dan memperluas 

kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 

pengecekan anggota.
94

 

Selama wawancara dalam penelitian ini peneliti 

mencatat dalam catatan berupa catatan singkat atas 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada guru 

dan kepala sekolah mengenai peran kepala sekolah 

sebagai edukator dan manager dalam meningkatan 

kompetensi profesional guru di Kelompok Bermain 

(KB) Ponorogo. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan 

data yang menghasilkan catatan-catatan penting 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan 

bukan berdasarkan perkiraan. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. 

Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal 

dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai 

data pendukung dan pelengkap bagi data primer 

yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 

mendalam.
95

 

Metode dokumentasi ini digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data mengenai profil 

sekolah di antaranya: sejarah  berdirinya sekolah, 

visi, misi, tujuan, sarana prasarana dan juga tentang 

peran kepala sekolah sebagai edukator dan manager 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian Kualitatif merupaka sebuah prosedur 

ilmiah untuk menghasilakan pengetahuan tentang 

realitas sosial dan dilakukan dengan sadar dan 

terkendali. Sebagai sebuah kegiatan ilmiah, penelitian 

kualitatif sangan peduli dengan persoalan cara data 

                                                           
95

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 158. 

61 



62 
 

 

analisis, sehingga hasilnya dapat dipertanggung 

jawabkan. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif mestilah memberikan perhatian 

yang khusus terhadap analisis datanya.
96

 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain, sehingga  mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
97

 

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa 

analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus 

pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, sehingga 

datanya sampai jenuh.
98

 Aktivitas dalam analisis data 

yaitu: data reduction, data display dan conclusion. 

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti mencarai data 

yang diperlukan kemudian dikumpulkan serta dianalisis 

sebelum menemukan fokus penelitian, dan selanjutnya 

mengadakan pengecekan kredibilitas data. Adapun 

langkah-langkah analisis sebagai berikut:  
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Gambar 3.1 

Data Komponen dalam Analisis Data (Interactive 

Model) (Miles dan Huberman).
99

 

 

1. Data reduction (reduksi data) 

  Mereduksi data adalah merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan 

demikian data yang telah direduksi memberikan 

gambaran jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

 

2. Data display (penyajian data) 

  Penyajian data adalah penyajian data ke 

dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagus, grafik, menarik, network dan chart. 

Dengan menjelaskan display data peneliti akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 
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merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami. 

 

3. Conclusion/drawing/verification 

  Langkah terakir dalam penelitian ini 

adalah penarikan kesimpulan dalam verification, 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa diskripsi atau gambaran mengenai suatu 

objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat 

berhubungan kausal atau interaktif hipotesis atau 

teori. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabiltas). Derajat kepercayaan keabsahan 

data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

1. Teknik ketekunan/keajegan pengamatan 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci.
100

 Hal ini berarti bahwa peneliti 
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hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti 

dan rinci secara berkesinambungan terhadap peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru di Kelompok Bermain (KB) Merak 

Ponorogo. 

2. Teknik triangulasi  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Triangulasi yang paling banyak digunakan adalah 

pengecekan data dengan sumber data yang lain.
101

 

Triangulasi dapat dilakukan dengan cara: 

a) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara. 

b) Membandingkan hasil wawancara antara 

informan yang satu dengan informan yang 

lainnya. 

c) Membandingkan hasil wawancara dengan 

dokumen yang berkaitan. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan 

dengan cara membandingkan informasi atau data 

dengan cara yang berbeda, seperti menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi 

tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang 
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diperoleh dari subyek penelitian diragukan 

kebenarannya.
102

 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini 

ada 3 tahapan dan ditambah dengan tahap terkahir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan, laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan 

a) Menyusun rancangan penelitian 

b) Memilih lapangan penelitian 

c) Mengurus perizinan 

d) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

e) Memilih dan memanfaat kanin forman 

f) Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

2.  Tahap pekerjaan lapangan 

a) Memahami latar belakang penelitian 

b) Mengumpulkan data 

3.  Tahapan analisis data 

a) Analisis selama dan setelah pengumpulan data 

b) Tahap penulisan hasil laporan 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah berdirinya Kelompok Bermain (KB) 

Merak Ponorogo 

Kelompok Bermain Merak didirikan pada 

tahun 2006 dibawah naungan PKK Kabupaten 

Ponorogo yang bekerja sama dengan Plan Indonesia. 

Ibu Etty Muhadi Suyono yang saat itu tercatat 

sebagai Ibu Bupati merasa perlu diselenggarakannya 

satuan pendidikan di 6 titik dikawasan Kabupaten 

Ponorogo sebagai percontohan layanan pendidikan 

anak usia dini yang sesuai dengan tahap 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. 

Pada tahun 2010 salah satu bentukan PLAN 

Indonesia dan PKK Kabupaten Ponorogo yaitu 

Kelompok Bermain Merak mengajukan perizinan 

operasional ke dinas kabupaten. Surat izin 

operasional dari Dinas Kabupaten Ponorogo dengan 

nomor 421.9/1306/405.08/2010 tercantum mulai 

berlaku tanggal 01 Maret 2010. 

Selanjutnya Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo terus berbenah dan mengembangkan diri 

dengan mengikuti pelatihan dan belajar mandiri. 

Untuk model pembelajaran Kelompok Bermain 

Merak Ponorogo menerapkan model sentra (BccT) 

dari awal beridiri hingga kini. Pada tahun 2011 
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Kelompok Bermain Merak Ponorogo menambah 

program layanan dengan menerima anak usia 4-6 

tahun. Tahun 2017 Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo dalam proses mengajukan perizinan 

perluasan layanan dalam bentuk Taman Kanak-

kanak.
103

 

 

2. Letak Geografis Kelompok Bermain (KB) Merak 

Ponorogo 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo 

berada pada daerah yang sangat strategis, yaitu di Jl. 

Aloon-Aloon Utara No. 9 Kelurahan Ponorogo 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Adapun 

batas-batas Kelompok Bermain (KB) Merak 

Ponorogi adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dinas 

Bupati Ponorogo. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Alun-alun 

Ponorogo. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan 

pemerintah Ponorogo. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan kantor DPRD 

kabupaten Ponorogo.
104
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3. Visi dan Misi Kelompok Bermain (KB) Merak 

Ponorogo 

a. Visi Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo 

“Menciptakan lingkungan BERMAIN yang 

dapat mengembangkan potensi anak secara 

optimal dan menyeluruh serta terlayani haknya 

secara Inklusif” 

b. Misi Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo 

1. Memberikan layanan Pendidikan Anak Usia 

Dini yang berkualitas dan sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangannya. 

2. Menggali, menemukan, mengembangkan dan 

mengasuh potensi, minat dan bakat anak. 

3. Memberikan hak kepada peserta didik untuk 

mencapai hasil akhir yang terbaik sehingga 

mampu melanjutkan pendidikan kejenjang 

yang lebih tinggi 

4. Menghormati, menghargai dan memberikan 

pelayanan yang baik, peduli dan integritas 

tinggi pada anak. 

5. Menjadi pelopor pengembangan Pelaksanaan 

Program Pendidikan Anak Usia Dini yang 

aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak. 

6. Menjalin hubungan dengan orang tua, tidak 

hanya sebatas pelayanan yang diharapkan, 

namun juga mencakup dialog yang lengkap 

dan jujur, tanggapan positif atas saran dan 

kritik serta pertukaran informasi mengenai 
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hal-hal yang berhubungan dengan Pendidikan 

Anak Usia Dini.
105

 

 

4. Tujuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) 

Merak Ponorogo 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo 

adalah fasilitator bagi peserta didik untuk menjadi 

anak yang: (1) taat pada ajaran agama, (2) sholeh 

dan Sholehah, (3) berfikir positif dan optimis, (4) 

bekerja keras, (5) jujur, (6) disiplin, (7) bertanggung 

jawab, (8) mampu bekerja sama, (9) suka menolong, 

(10) kreatif, (11) ramah dan rendah hati, (12) 

pantang menyerah, (13) penjadi pemimpin, (14) 

Menghormati dan menyayangi sesame, dan (15) 

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa
106

 

 

5. Struktur Organisasi Kelompok Bermain (KB) 

Merak Ponorogo 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga 

sangatlah penting. Hal ini karena adanya struktur 

organisasi akan mempermudah pelaksanaan program 

yang direncanakan dan juga untuk menghindari 

kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas antar 

personil sekolah, sehingga tugas yang dibebankan 

kepada masing-masing personil dapat berjalan 

dengan lancar serta mekanisme kerja dapat diketahui 
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dengan mudah. Agar dalam menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan 

lancar, dibentuklah suatu organisasi sekolah sebagai 

motor penggerak keseluruhan penyelenggara 

sekolah. Struktur organisasi di Keleompok Bermain 

(KB) Merak Ponorogo tersusun atas satu kesatuan 

komponen yang saling membantu.
107

 

 

6. Sarana Prasarana Kelompok Bermain (KB) 

Merak Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan komponen 

yang ikut menentukan keberhasilan proses 

pendidikan dan pengajaran. Dengan adanya sarana 

prasarana yang memadai proses belajar mengajar 

dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan 

pendidikan dapat dicapai dengan maksimal seperti 

yang diharapkan. Keadaan sarana prasarana 

pendidikan secara keseluruhan di Kelompok 

Bermain (KB) Merak Ponorogo sudah cukup 

memadai dan dalam keadaan baik yaitu sebagai 

berikut: kondisi sarana pendidikan: (1) jumlah 

bangku 20, (2) jumlah alat permainan dalam 60 set, 

(3) jumlah alat permainan luar 7 set, dan (4) jumlah 

alat peraga 60 set, kondisi prasarana atau fasilitas: 

(1) luas tanah 40,5 x 18,55 m, (2) luas bangunan 3,5 

x 36 m, (3) luas halaman bermain 13 m x 36 m, (4) 

jumlah kelas  5 buah, (5) jumlah ruang bermain 1 
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ruang, (6) jumlah ruang kantor 1 ruang, (7) jumlah 

ruang makan 1 ruang, (8) jumlah ruang perpus 1 

ruang, dan (9) jumlah ruang serba guna 4 ruang.
108

 

 

7. Keadaan Kepala Sekolah dan Guru Kelompok 

Bermain (KB) Merak Ponorogo 

Dalam suatu lembaga pendidikan peran kepala 

sekolah dan guru sangatlah penting, terutama 

sebagai pendidik siswa-siswi. Tugas utama mereka 

adalah mendidik dan mengarahkan siswa-siswi 

kedalam kegiatan belajar dan mengajar agar tercapai 

tujuan yang diinginkan. Kelompok Bermain (KB) 

Merak Ponorogo mempunyai tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan sebanyak 11 orang yang terdiri 

dari 4 laki-laki dan 7 perempuan. Dari  semua guru 

memiliki pendidikan terakhir S1 dan SMA.
109

 

 

8. Keadaan Siswa Kelompok Bermain (KB) Merak 

Ponorogo 

Peserta didik di Kelompok Bermain (KB) 

Merak Ponorogo pada tahun pelajaran 2018-2019 

memiliki jumlah siswa sebanyak 27 anak. Usia 2-3 

tahun terdiri dari laki-laki 2 anak, perempuan 1 anak. 

Usia 3-4 tahun terdiri dari laki-laki 3 anak, 

perempuan 3 anak. Usia 4-5 tahun terdiri dari laki-
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laki 6 anak, perempuan 1 anak. Usia 5-6 tahun terdiri 

dari laki-laki 5 anak, perempuan 6 anak.
110

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Peran kepala sekolah sebagai edukator dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo 

Wawancara dengan Kepala Sekolah 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo di ruang 

Kepala Sekolah, yaitu Ibu Maria Kurniawati. 

Mengenai peran kepala sekolah sebagai edukator 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo, beliau 

mengemukakan bahwa: 

Peran kepala sekolah sebagai edukator dalam 

meningkatkan kompetensi profesional Guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo 

diantaranya yaitu, dengan mengikutkan guru-

guru dalam berbagai pendidikan dan pelatihan 

secara teratur seperti diskusi bersama 

HIMPAUDI, diskusi dengan psikolog, 

seminar, workshop dan penataran-penataran 

untuk menambah wawasan para guru. Dalam 

kegiatan atau program peningkatan 

kompetensi profesional guru, biasanya diikuti 

oleh semua guru dan biasanya juga tidak 

semua guru yang diikutkan tetapi hanya 

perwakilan saja sesuai dengan jumlah kuota 

yang ditentukan tersebut. Saya sebagai kepala 

sekolah juga memberikan kesempatan kepada 
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guru-guru untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilannya dengan belajar ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 

misalnya pendidikan profesi S1 PGPAUD 

atau S2.
111

 

Beliau selaku kepala sekolah yang berperan 

sebagai edukator juga berupaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran beliau 

selalu menekankan kepada guru untuk 

membuat RPPH dan RPPM, memberikan 

nasehat kepada guru-guru untuk 

melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik dan beliau sebagai kepala sekolah 

dan dua guru senior membimbing para guru 

junior dalam memahami pembelajaran model 

sentra dan cara melayani peserta didik.  Dalam 

satu bulan sekali, kepala sekolah melakukan 

evaluasi bersama terhadap proses belajar 

mengajar yang telah dilakukan dan kepala 

sekolah memberikan masukan dan saran 

setelah dilakukan evaluasi tersebut.
112

 

 

Semua guru diberi kesempatan untuk 

mengikuti kegiatan seminar, workshop, 

diskusi bersama HIMPAUDI, dan diskusi 

dengan psikolog, sehingga harapan saya 

nantinya dari hasil kegiatan tersebut mampu 
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untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu 

dan pengalaman yang diperoleh di sekolah.
113

 

Kegiatan yang telah saya lakukan tersebut, 

syukur Alhamdulilah mendapatkan dukungan. 

Program itu sangat baik karena dapat 

meningkatkan kompetensi profesional guru 

dalam rangka menambah wawasan dan 

pengalaman serta mampu menerapkan dalam 

proses belajar mengajar di kelas.
114

 

 

Pendapat ini diperkuat oleh Ibu Sofa Gayung 

selaku guru yang mengajar umur 3-4 tahun. Peran 

kepala sekolah sebagai edukator dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru di Kelompok 

Bermain (KB) Merak Ponorogo ini sudah 

sangat besar sekali dan peran tersebut sudah 

berjalan sesuai dengan fungsinya, mulai dari 

pembinaan, pemberian dorongan, maupun 

kesempatan memperluas pengalaman.
115

 

Untuk meningkatkan kompetensi profesional 

guru di Kelompok Bermain (KB) Merak 
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Ponorogo yaitu dengan mengikuti kegiatan 

seminar atau workshop yang diadakan di luar 

sekolah dan berdiskusi dengan psikolog. 

Dengan mengikuti kegiatan tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kompetensi 

profesional yang sudah dimiliki oleh guru.
116

 

Kegiatan yang sudah dilakukan guru dalam 

meningkatkan kompetensi profesionalnya 

yaitu dengan evaluasi setiap bulan, kegiatan 

seminar, kegiatan workshop, konsultasi 

dengan psikolog Ibu Walida, dan finger print 

agar lebih mengetahui karakater diri sendiri. 

Mayoritas guru Kelompok Bermain (KB) 

Merak Ponorogo mengikuti semua 

kegiatan.
117

 

Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Sekolah 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo sangat 

memperhatikan kompetensi profesional guru dalam 

segi ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman dan 

kreatifitas guru. Ibu Agustina Dwi selaku guru yang 

mengajar umur 3-4 tahun menambahkan peran 

kepala sekolah yang berperan sebagai edukator 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo sebagai 

berikut: 

Kepala sekolah sudah berperan sangat baik 

sebagai edukator disekolah. Terutama dalam 
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mengatur dan membina kinerja bersama antar 

guru, mengatur kedisiplinan dan update 

tentang informasi-informasi. 

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru di Kelompok 

Bermain (KB) Merak Ponorogo ini sudah 

cukup baik dengan cara mengadakan kegiatan 

seminar dan workshop disekolah ataupun 

mengikuti kegiatan workshop diluar sekolah 

untuk meningkatkan kompetensi profesional 

guru. Semua guru aktif dan mengikuti 

kegiatan atau program yang dirancang oleh 

lembaga atau dinas pendidikan.
118

 

Salah satu usaha yang dilakukan oleh guru 

untuk meningkatkan profesionalnya dengan 

dapat menyesuaikan diri dengan 

perkembangan zaman yang semakin maju 

adalah dengan mencari di internet dan 

membaca buku-buku terbaru yang berkaitan 

dengan pendidikan, terutama buku-buku yang 

turut menunjang materi yang diajarkan seperti 

pembelejaran sentra.
119

 

Dengan demikian peran kepala sekolah 

sebagai edukator dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru yaitu dengan memberikan semua 

guru kesempatan untuk mengikuti kegiatan seminar, 

workshop, diskusi bersama HIMPAUDI, bersama 

Gugus Kharisma, bersama psikolog Ibu Walida dan 
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penataran-penataran untuk menambah wawasan para 

guru. 

2. Peran kepala sekolah sebagai manager dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo 

Wawancara dengan Kepala Sekolah 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo di ruang 

Kepala Sekolah, yaitu Ibu Maria Kurniawati. 

Mengenai peran kepala sekolah sebagai manager 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo, beliau 

mengemukakan bahwa: 

Peran kepala sekolah sebagai manager dalam 

meningkatkan kompetensi profesional Guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo 

diantaranya yaitu, mendorong keterlibatan 

semua guru dalam berbagai kegiatan yang 

menunjang program sekolah, menyusun 

rencana dalam 1 tahun yang terdiri dari 

peningkatan kompetensi berkala, dan 

menyamakan visi misi kerja antara kepala 

sekolah dan guru.
120

 

Mengatur tutor sebaya bagi semua guru mulai 

dari menyusun RPPH, RPPM, dan mencari 

kegiatan, mengatur evaluasi teknik 

pembelajaran saat rapat rutin, mendatangkan 

narasumber dalam rangka mengevaluasi 

kepedulian, karakter atau etor kerja, dan 

memberi kesempatan kepada guru senior 
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ataupun guru junior untuk mengikuti seminar, 

workshop dan sejenisnya, sehingga harapan 

kami nantinya dari hasil kegiatan tersebut 

mampu untuk menerapkan dan 

mengembangkan ilmu dan pengalaman yang 

diperoleh di sekolah.
121

 

Dukungan untuk guru-guru dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru 

sangat besar, apalagi guru sebagian besar 

bergelar Spd namun bukan yang dari PAUD. 

Untuk mendorong mereka agar kuliah lagi dan 

melinierkan gelar merupakan tantangan 

tersendiri.
122

 

 

Pendapat ini diperkuat oleh Ibu Sofa Gayung 

selaku guru yang mengajar umur 3-4 tahun. Peran 

kepala sekolah sebagai manager dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

Kepala sekolah berperan penting dalam 

melaksanakan semua kegiatan di sekolah 

karena bisa sebagai atasan, pengawasan dan 

motivator bagi pelaksanaan pendidikan di 

sekolah jadi guru dalam melaksanakann 
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tugasnya selalu ada pendampingan dari sosok 

pemimpin yang baik.
123

 

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru di Kelompok 

Bermain (KB) Merak Ponorogo ini sudah 

sangat besar sekali dan peran tersebut sudah 

berjalan sesuai dengan fungsinya, mulai dari 

pembinaan, pemberian dorongan, maupun 

kesempatan memperluas pengalaman.
124

 

Kelompok bermain (KB) Merak Ponorogo ada 

kegiatan evaluasi diikuti bersama secara rutin 

setiap bulan sekali dan untuk seminar, 

pelatihan dan workshop yang diadakan di luar 

sekolah pasti ada yang diikuti ada juga yang 

tidak tergantung seminar kalau wajib pasti 

diikuti.
125

 

Kepala sekolah sebagai manager sangat 

berperan penting. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu 

Agustina Dwi selaku guru yang mengajar umur 3-4 

tahun di Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo: 

Kepala sekolah sudah cukup berperan baik 

sebagai  manager disekolah. Terutama dalam 

memberikan arahaan, bimbingan, dukungan 

dan teguran kepada guru dan tenaga 

administrasi yang ada dalam lingkungan 

sekolah. 
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Kegiatan yang sudah dilakukan guru dalam 

meningkatkan kompetensi profesionalnya 

yaitu dengan mengembangkan kreativitas, 

evaluasi setiap bulan, mengikuti pelatihan, 

seminar dan workshop kemudian 

mempraktekkannya dalam kegiatan dan 

administrasi sekolah.
126

 

Semua guru aktif dan mengikuti kegiatan atau 

program yang dirancang oleh lembaga atau 

dinas pendidikan. Kegiatan tersebut diikuti 

secara rutin, misalkan HIMPAUDI setiap satu 

bulan sekali, pertemuan dengan gugus secara 

rutin setiap satu bulan sekali, evaluasi bersama 

disekolah juga satu bulan sekali dan setiap ada 

acara seminar atau workshop guru Kelompok 

Bermain (KB) Merak Ponorogo pasti 

mengikuti meskipun waktu tidak selalu sama 

yang jelas dalam satu tahun selalu ada 

kegiatan.
127

 

Dengan demikian peran kepala sekolah 

sebagai manager dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru yaitu dengan mendorong 

keterlibatan semua guru dalam berbagai kegiatan 

yang menunjang program sekolah, menyusun 

rencana dalam satu tahun yang terdiri dari 

peningkatan kompetensi berkala, menyamakan visi 

misi kerja antara kepala sekolah dan guru, kegiatan 
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evaluasi diikuti bersama secara rutin setiap bulan 

sekali, seminar, pelatihan dan workshop. 

Peran kepala sekolah sebagai edukator dan 

manager  dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru di Kelompok Bermain (KB) Merak 

Ponorogo sudah mendapatkan hasil yang cukup baik. 

Terbukti dengan wawancara langsung dengan kepala 

sekolah, beliau mengatakan bahwa: 

Menurut beliau, guru profesional yaitu guru 

yang senantiasa belajar, guru yang mau 

meningkatkan kompetensinya, saling memberi 

dan menerima ilmu dari berbagai sumber, 

gemar membaca, dan memiliki etos kerja yang 

tinggi. Perkembangan profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo 

sangat perlu ditingkatkan.
128

 

Deskripsi hasil wawancara di atas 

menunjukkan bahwa semua peran yang dilakukan 

oleh kepala sekolah baik dari aspek internal dan 

aspek eksternal hanya bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi profesional guru. Peran 

kepala sekolah sebagai edukator dan manager sudah 

sangat besar sekali dan peran tersebut sudah 

berjalan sesuai dengan fungsinya, mulai dari 

pembinaan, pemberian dorongan, maupun 

kesempatan memperluas pengalaman. Selain itu, 

kepala sekolah juga sangat mendukung sekali 
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mengenai peningkatan kompetensi profesional guru, 

serta kepala sekolah juga menjalin hubungan kerja 

sama yang baik dalam proses pembelajaran maupun 

kegiatan di luar jam kegiatan belajar mengajar. 

Gambar 4.1 Berikut adalah matrik temuan penelitian tentang peran kepala 

sekolah sebagai edukator dan manager dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru di Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis data tentang Peran Kepala Sekolah sebagai 

Edukator dalam Meningkatkan Kompetensi 

Profesional Guru di Kelompok Bermain (KB) Merak 

Ponorogo 

Dalam melakukan  peran dan fungsinya sebagai 

edukator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang 

tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolah. Menciptakan iklim sekolah 

yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga 

sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga 

kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran 

yang menarik, seperti team teaching, moving class, dan 

mengadakan program akselerasi bagi peserta didik yang 

cerdas di atas normal.
129

 

Kepala sekolah harus menunjukkan komitmen 

tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan 

kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan 

sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki 

gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha 

memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat terus 

menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga 
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kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan 

efisien.
130

 

Peran kepala sekolah sebagai edukator dalam 

meningkatkan kompetensi profesional Guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo diantaranya 

yaitu, dengan mengikutkan guru-guru dalam berbagai 

pendidikan dan pelatihan secara teratur seperti diskusi 

bersama HIMPAUDI, diskusi bersama psikolog, 

seminar, workshop dan penataran-penataran untuk 

menambah wawasan para guru. Dalam kegiatan atau 

program peningkatan kompetensi profesional guru, 

biasanya diikuti oleh semua guru dan biasanya juga 

tidak semua guru yang diikutkan tetapi hanya 

perwakilan saja sesuai dengan jumlah kuota yang 

ditentukan tersebut. Kepala sekolah juga memberikan 

kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya 

pendidikan profesi S1 PGPAUD atau S2. 

Peran kepala sekolah sebagai edukator dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran kepala sekolah 

selalu menekankan kepada guru untuk: (1) membuat 

RPPH dan RPPM, (2) memberikan nasehat kepada guru-

guru untuk melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik, (3) sebagai kepala sekolah dan dua guru senior 

membimbing para guru junior dalam memahami 

pembelajaran model sentra, dan (4) cara melayani 
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peserta didik.  Dalam satu bulan sekali, kepala sekolah 

melakukan evaluasi bersama terhadap proses belajar 

mengajar yang telah dilakukan dan kepala sekolah 

memberikan masukan dan saran setelah dilakukan 

evaluasi tersebut. 

Semua guru diberi kesempatan untuk mengikuti 

kegiatan seminar, workshop, diskusi bersama 

HIMPAUDI, dan diskusi dengan psikolog, sehingga 

hasil kegiatan tersebut mampu untuk menerapkan dan 

mengembangkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh 

di sekolah. Kegiatan yang sudah dilakukan guru dalam 

meningkatkan kompetensi profesionalnya yaitu dengan 

evaluasi setiap bulan, kegiatan seminar, kegiatan 

workshop, konsultasi dengan psikologi, dan finger print 

agar lebih mengetahui karakater diri sendiri. 

Dengan demikian peran kepala sekolah sebagai 

edukator dalam meningkatkan kompetensi profesional 

guru yaitu dengan memberikan semua guru kesempatan 

untuk mengikuti kegiatan seminar, workshop, diskusi 

bersama HIMPAUDI bersama Gugus Kharisma bersama 

psikolog dan penataran-penataran untuk menambah 

wawasan para guru. 

 

B. Analisis data tentang Peran Kepala Sekolah sebagai 

Manager dalam Meningkatkan Kompetensi 

Profesional Guru di Kelompok Bermain (KB) Merak 

Ponorogo 

Menejemen pada hakikatnya merupakan suatu 

proses merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha 
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para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh 

sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.
131

 Dikatakan suatu proses, 

karena semua manajer dengan ketangkasan dan 

keterampilan yang dimilikinya mengusahakan dan 

mendayagunakan berbagai kegiatan yang saling 

berkaitan untuk mencapai tujuan. 

Dalam rangka peran fungsinya sebagai manager, 

kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama 

atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para 

tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, 

dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga 

kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang 

program sekolah.
132

 

Peran kepala sekolah sebagai manager dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain  (KB) Merak Ponorogo diantaranya 

yaitu mendorong keterlibatan semua guru dalam 

berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah, 

menyusun rencana dalam satu tahun yang terdiri dari 

peningkatan kompetensi berkala, dan menyamakan visi 

misi kerja antara kepala sekolah dan guru. 

Mengatur tutor sebaya bagi semua guru mulai 

dari menyusun RPPH, RPPM, mencari kegiatan, 

mengatur evaluasi teknik pembelajaran saat rapat rutin, 

mendatangkan narasumber dalam rangka mengevaluasi 
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kepedulian, karakter atau etos kerja, dan memberi 

kesempatan kepada guru senior ataupun guru junior 

untuk mengikuti seminar, workshop dan sejenisnya, 

sehingga harapannya dari hasil kegiatan tersebut mampu 

untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu dan 

pengalaman yang diperoleh di sekolah. 

Kepala sekolah berperan penting dalam 

melaksanakan semua kegiatan di sekolah karena bisa 

sebagai atasan, pengawasan dan motivator bagi 

pelaksanaan pendidikan di sekolah jadi guru dalam 

melaksanakann tugasnya selalu ada pendampingan dari 

sosok pemimpin yang baik. Kepala sekolah sudah cukup 

berperan baik sebagai  manager disekolah. Terutama 

dalam memberikan arahaan, bimbingan, dukungan dan 

teguran kepada guru dan tenaga administrasi yang ada 

dalam lingkungan sekolah. Kegiatan yang sudah 

dilakukan guru dalam meningkatkan kompetensi 

profesionalnya yaitu dengan mengembangkan 

kreativitas, evaluasi setiap bulan, mengikuti pelatihan, 

seminar dan workshop kemudian mempraktekkannya 

dalam kegiatan dan administrasi sekolah. 

Dengan demikian peran kepala sekolah sebagai 

manager dalam meningkatkan kompetensi profesional 

guru yaitu dengan mendorong keterlibatan semua guru 

dalam berbagai kegiatan yang menunjang program 

sekolah, menyusun rencana dalam satu tahun yang 

terdiri dari peningkatan kompetensi berkala, 

menyamakan visi misi kerja antara kepala sekolah dan 

guru, kegiatan evaluasi diikuti bersama secara rutin 

setiap bulan sekali, seminar, pelatihan dan workshop. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran 

kepala sekolah sebagai edukator dan manager dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran Kepala Sekolah sebagai edukator dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo yaitu 

dengan memberikan semua guru kesempatan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya 

dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi, pendidikan profesi serta mengikutkan guru 

dalam berbagai pendidikan dan pelatihan secara 

teratur seperti mengikuti kegiatan seminar, 

workshop, diskusi bersama HIMPAUDI bersama 

Gugus Kharisma bersama psikolog dan penataran-

penataran untuk menambah wawasan para guru. 

2. Peran Kepala Sekolah sebagai manager dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo yaitu 

dengan mendorong keterlibatan semua guru dalam 

berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah, 

menyusun rencana dalam satu tahun yang terdiri dari 

peningkatan kompetensi profesional, menyamakan 

visi misi kerja antara kepala sekolah dan guru, 
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mengembangkan kreativitasnya, kegiatan evaluasi 

diikuti bersama secara rutin setiap bulan sekali, 

mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, workshop 

dan sejenisnya. 

 

B. Saran 

1. Kepada Kepala Sekolah Kelompok Bermain (KB) 

Merak Ponorogo 

Saran yang ingin penulis sampaikan adalah, 

mengingat kompetensi profesional guru di 

Kelompok Bermain (KB) Merak Ponorogo yang 

harus ditingkatkan, maka sebagai kepala sekolah 

yang berperan sebagai edukator dan manager 

sebaiknya lebih menciptakan iklim sekolah yang 

kondusif, meningkatkan pelaksanaan model 

pembelajaran yang menarik dan selalu meningkatkan 

strategi pengorganisasian dalam melaksanakan 

program sekolah. 

2. Kepada Guru Kelompok Bermain (KB) Merak 

Ponorogo 

Kepada guru Guru Kelompok Bermain (KB) Merak 

Ponorogo hendaknya selalu meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke 

jenjang pendidikan lebih tinggi agar menjadi guru 

yang memiliki kompetensi profesional. 

3. Kepada peneliti berikutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

bagi peneliti berikutnya khususnya untuk penelitian 

tentang peran kepala sekolah selain sebagai edukator 

91 



91 
 

 

dan manager sebagai administrator, supervisor, 

leader, pencipta iklim kerja, dan wirausahawan 

untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. 
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