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ABSTRAK 

Qoiriyatin, Binti. 2015. Peran Kepala  Madrasah Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Profesional Guru Di MI Ma’arif Campurejo Sambit Ponorogo. 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Elfi 

Yuliani Rochmah, MPd.I.  

Kata Kunci : Peran  Kepala madrasah, Kompetensi profesional 

 Kepala madrasah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas 

untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, 

atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan 

murid yang menerima pelajaran. Pengembangan 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 manajer dan supervisor (pengawas) bagi bawahan agar bisa bekerja 

secara maksimal. Kepala sekolah juga harus bisa menjadi jembatan bagi guru-

guru untuk bisa menjadi pendidik yang berkualitas.   

Penelitian bertujuan: (1) Untuk mengetahui peran kepala madrasah sebagai 

manajer dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Ma‟arif 
Camourejo  Sambit Ponorogo. (2) Untuk mengetahui peran kepala madrasah 

sebagai supervisor dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MI 

Ma‟arif  Campurejo Sambit Ponorogo. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan 

untuk menggambarkan fenomena yang ada dan berlangsung saat ini atau saat yang 

lampau. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan 

wawancara. Sedangkan teknik analisis datanya mengikuti konsep yang 

dikemukakan oleh Milles dan Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data, 

dan penarikan kesimpulan.  

Dasi hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu: (1)  Peran Kepala 

Madrasah sebagai Manajer dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di 

MI Ma‟arif Sambit Ponorogo yaitu, kepala sekolah selalu berusaha menciptakan 

suasana akrab dengan guru dan seluruh staf yang ada di madrasah sehingga antara 

guru dan kepala sekolah tidak ada kesenjangan begitu  juga antar sesama guru dan 

staf yang ada. Dan memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan 

untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Misalnya memberi kesempatan 

kepada semua guru untuk meningkatkan profesinya melalui kegiatan KKG, 

MGMP, penataran, seminar, diklat ataupun workshop.(2) Peran Kepala Madrasah 

sebagai Supervisor dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di MI 

Ma‟arif Campurejo Sambit Ponorogo yaitu dengan melalui kegiatan diskusi 

kelompok, kunjungan kelas, evaluasi kinerja, pembicaraan individual, dan 

mengatasi masalah yang mungkin tejadi di lingkungan sekolah. 
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PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

  Dalam dunia pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah sangat 

menentukan dalam memperlancar kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Peranannya 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.
1
 

  Kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing suatu 

kelompok sedemikian rupa sehingga tercapailah tujuan kelompok itu. Tujuan 

tersebut merupakan tujuan bersama.
2
 Seorang kepala sekolah menduduki 

jabatannya karena ditetapkan dan diangkat oleh atasan (yayasan).
3
 Didalam 

usaha meningkatkan mutu sekolah, seorang kepala sekolah dapat memperbaiki 

dan mengembangkan fasilitas-fasilitas sekolah. Di samping itu juga harus 

memperhatikan mutu guru-guru dan seluruh staf kantor.
4
 

 Dinas pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekolah harus 

mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer, administator, 

                                                 
1
  Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah Professional (Dalam Konteks Menyukseskan MBS 

Dan KBK).( Bandung:Rosda Karya, 2005), 24. 
2
 Soekarto Indrafachrudi, Mengantar Bagaimana Memimpin Sekolah Yang Baik ( Jakarta: 

Ghalia 1992 ), 12.  
3
  Soewadji Lazaruth, Kepala Sekolah Dan Tanggung Jawabnya. Kanisius (Yogyakarta: 

Kanisius 1988)  
4
 Ibid., 21. 
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dan supervisor. 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 

sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai edukator, manajer, administator, 

supervisor, innovator dan motivator (EMASLIM).
5
 

  Kompetensi guru profesional menurut pakar pendidikan seperti 

Soediarto menuntut dirinya sebagai seorang guru agar mampu manganalisis, 

mendiagnosis, dan memprognosis situasi pendidikan. Guru yang memiliki 

kompetensi professional perlu menguasai antara lain: (a) disiplin ilmu 

pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran, (b) bahan ajar yang diajarkan, 

(c) pengetahuan tentang karakteristik siswa, (d) pengetahuan tentang filsafat 

dan tujuan pendidikan, (e) pengetahuan serta penguasaan metode dan model 

mengajar, (f) penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran, (g) 

pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan, memimpin, guna 

kelancaran proses pendidikan.
6
 

  Kepala sekolah merupakan personel sekolah yang bertanggung 

jawab terhadap seluruh kegiatan sekolah. Ia mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan 

dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya.
7
 

                                                 
5
 Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah Professional (Dalam Konteks Menyukseskan MBS 

Dan KBK…, 97-98. 
6
 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan , (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 64-65. 

7
 Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 80. 
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  Kepala madrasah berdasarkan permendiknas Nomor 13 tahun 2007 

standar kepala madrasah bahwa untuk diangkat sebagai kepala madrasah 

wajib memenuhi standar kepala madrasah yang berlaku nasional. Salah satu 

yang ditetapkan adalah standar kompetensi yang meliputi kepribadian, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. 

  Oleh karena itu kepala madrasah diruntut untuk memiliki 

kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu 

mengambil keputusan dan prakarsa untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

  Kepala madrasah sebagai seorang yang bertugas membina 

lembaganya agar berhasil mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan 

harus mampu mengarahkan dan mengkoordinasi segala kegiatan. Tugas 

demilikian itu tidak lain adalah tugas supervisi, di samping itu juga 

terkandung beban tugas-tugas manajemen. 

  Jadi kepala madrasah di samping berperan sebagai supervisor juga 

berperan sebagai manajer, dalam melaksanakan tugasnya sebagai manajer 

kepala sekolah perlu berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen pendidikan 

di sekolah.  

  Kepala madrasah sebagai supervisi berarti hendaknya kepala 

sekolah harus pandai meneliti, mencari dan menentukan syarat-syarat mana 

yang diperlukan bagi kemajuan sekolahnya sehingga tujuan pendidikan di 

sekolah itu tercapai dengan maksimal.
8
 

                                                 
8
 Suryosubroto,  Manajemen Pendidikan di Sekolah ( Jakarta:PT Rineka Cipta 2004), 

183-189. 
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  Pada era global ini, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 

harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui 

pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, penataan sistem 

kelembagaan serta sistem penghargaan dan kesejahteraan yang memadai. 

Oleh karena untuk menciptakan SDM yang berkualitas peran guru sangat 

penting.
9
 

  Peran guru bukan saja sebagai pengajar melainkan juga 

pembimbing, kognitif, efektif dan psikomotorik. Tugas guru semakin 

komplek. Guru harus bekerja keras dengan tekun dan loyalitas yang tinggi 

dalam menciptakan SDM berkualitas dengan tantangan yang semakin besar 

diantaranya yaitu: melaksanakan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, meningkatkan kompetensi profesional, 

mengembalikan dan menjaga citra guru sebagai insan yang patut digugu dan 

ditiru serta diteladani, menjalin dan mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pendidikan untuk  mensukseskan penuntasan wajib 

belajar 9 tahun, menanamkan nilai-nilai demokrasi, nasionalisme dan 

transparasi dalam rangka menjadikan pendidikan sebagai wahana 

pengembangan Iptek, Imtak dan pemersatu bangsa.
10

 

Seorang guru yang mempunyai kompetensi professional tinggi, 

maka dia akan melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh semangat dan 

rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan demikian halnya dengan seorang guru 

                                                 
9
 A. Malik Fadjar, Holistika Pemikiran Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), 188. 
10

 Fadjar, Holistik Pemikiran Pendidikan  (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 189. 
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yang mempunyai kompetensi profesional yang rendah, maka dia akan 

bermalas-malasan dan kurang adanya tanggung jawab, setengah-setengah 

dalam melaksanakan tugas keguruan. Guru kelas atas, harus memiliki 

kompetensi profesional guru yang tinggi. Karena untuk mempersiapkan anak 

didik ke jenjang pendidikan selanjutnya. 

Pengembangan 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 manajer 

dan supervisor (pengawas) 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 

madrasah harus dapat membawa sekolah tersebut ke arah yang lebih maju dan 

berkembang.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MI Ma‟arif 

Campurejo Sambit Ponorogo, Ibu Eny mengatakan bahwa beliau selalu 

berkeliling kelas untuk melihat proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

guru. Dan kepala sekolah sangat memperhatikan tentang kompetensi 

profesional guru. Kepala sekolah selalu memberikan kesempatan kepada guru 

untuk mengikuti diklat, seminar, workshop untuk meningkatkan kompetensi 

profesionalnya. Kepala madrasah juga mengadakan bimbingan dan 

penyuluhan secara intensif terhadap guru yang minat mengajarnya rendah.
11

 

                                                 
11

 Hasil wawancara dengan  kepala madrasah MI Ma‟arif Campurejo, di kantor kepala 
madrasah pukul 09.15-09.45 WIB.  Pada hari senin tanggal 1Desember 2014 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, terlihat beberapa 

guru yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Yaitu datang 

terlambat ke kelas saat pergantian jam pelajaran sehingga jam pelajarannya 

jadi berkurang. Dan apabila guru tidak masuk atau izin tidak memberikan 

tugas sehingga anak-anak menjadi ramai dan mengganggu kelas yang lain. 

Berangkat dari latar belakang diatas peniliti berupaya membahas 

lebih dalam terkait Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Profesional Guru di MI Ma’arif Campurejo Sambit 

Ponorogo. 

B. Fokus Penelitian  

Sesuai dengan judul penelitian di atas maka peneliti memfokuskan 

pada peran kepala madrasah sebagai supervisor dan manager dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Ma‟arif Campurejo  Sambit 

Ponorogo dan difokuskan pada kompetensi profesional guru wali kelas kelas 

atas. 

C. Rumusan Masalah  

Berangkat dari latar belakang masalah di atas peneliti menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran kepala madrasah sebagai manajer dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru di MI Ma‟arif Campurejo Sambit Ponorogo ? 

2. Bagaimana peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam 

meningkatkan profesional guru di MI Ma‟arif Campurejo Sambit 

Ponorogo ? 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti merumuskan tujuan 

penelitian yaitu :  

1. Untuk mengetahui peran kepala sebagai manajer dalam meningkatkan 

profesional guru di MI Ma‟arif Camourejo  Sambit Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam 

meningkatkan profesional di MI Ma‟arif  Campurejo Sambit Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada: 

a. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

keilmuan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Kepala Madrasah 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Ma‟arif 

Campurejo . 

2. Bagi Guru  

Sebagai masukan dalam meningkatkan kompetensi profesional 

guru di MI Ma‟arif Campurejo. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai pengalaman praktis dalam melaksanakan penelitian. 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif 

Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi 

objek yang alamiah (natural setting)
12

 metode kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan dan 

perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.
13

 

Dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Obyek dalam penelitian 

kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural setting, sehingga sering 

disebut sebagai metode naturalistik. Obyek yang alamiah adalah obyek 

yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi 

memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek 

relatif tidak berubah.
14

  

Kriteria data dalam penelitian adalah data yang pasti. Data yang 

pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data 

yang sekedar terlihat, terucap tetapi mengandung makna yang ada di balik 

makna tersebut dan metode kualitatif lebih menekankan makna, makna 

adalah data yang sebenarnya data yang pasti dibalik data yang nampak.  

Pada penelitian ini menjelaskan peran kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Ma‟arif di Desa 

                                                 
12

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), 15. 
13

 Arif Furhan, Pengajar Metode Penelitian Kualitatif (Surabaya-Indonesia:Usaha 

Nasional, 1992), 22. 
14

 Ibid., 2. 
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Campurejo, Sambit, Ponorogo yang dilakukan langsung akan memberikan 

kontribusi dalam penelitian ini. 

2. 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, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya.
15

 Peran peneliti sebagai partisipan pengamat, 

dan sebagai pendukung adalah berupa catatan-catatan kecil, buku 

pelajaran, kamera, alat perekam dan lain-lain. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang diambil adalah 

bertempat di MI Ma‟arif   Campurejo, Sambit, Ponorogo. Penelitian ini 

dilaksanakan karena ingin mengkaji peran kepala madrasah sebagai 

manajer dan sebagai supervisor. 

4. Sumber Data 

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/ 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 penggunaan metode observasi dan 

                                                 
15

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta:Rineka Cipta), 60. 
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wawancara.
16

 Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 

kepala madrasah dan guru wali kelas atas MI Ma‟arif  Campurejo, Sambit, 

Ponorogo. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini 

pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara dan 

observasi. 

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu aktivitas untuk 

korelasi data, dengan cara mengamati dan mencatat mengenal kondisi-

kondisi, proses-proses dan perilaku obyek penelitian.
17

 Dengan fokus 

observasi akan berkembang selama observasi berlangsung. 

Observasi ini dimaksudkan untuk mengambil data berupa 

pengamatan langsung tentang peran kepala madrasah sebagai manajer 

dan sebagai supervisor di MI Ma‟arif Campurejo, Sambit Ponorogo. 

b. Wawancara/ Interview 

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang Peningkatan 

Kompetensi Profesional Guru di MI Ma‟arif Campurejo Sambit 

Ponorogo. peneliti menggunakan wawancara. Melalui teknik 

                                                 
16

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo, Jurusan Syariah/Jurusan 

Tarbiyah/Jurusan Ushuludin (Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Ponorogo, 2014), 51. 
17

 Suryana Putra N Awangga, Desain Proposal Penelitian Panduan Tepat Dan Lengkap 

Membuat Proposal Penelitian (Yogyakarta: Piramid Publiser, 2007), 134. 
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wawancara peneliti bisa merangsang informan agar memiliki 

wawasan pengalaman yang lebih luas.
18

 

Interview atau wawancara merupakan suatu metode dalam 

koleksi data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan 

mengenai hal-hal yang diperlukan sebagai data penelitian. Hasil dari 

koleksi data penelitian ini adalah jawaban-jawaban.
19

 Selama 

wawancara atau interview dalam penelitian ini peneliti mencatat 

dalam catatan berupa catatan singkat atas pertanyaan yang diajukan 

oleh peneliti mengenai peran kepala madrasah sebagai manajer dan 

sebagai supervisor dalam peningkatan kompetensi profesional guru di 

MI Ma‟arif Campurejo Sambit Ponorogo. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
20

 

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari sehinga mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. 

                                                 
18

 John. W. Best, Metodologi Penelitian Pendidikan, Terjemah Sanafiah Faisal, Mulyadi 

Guntur Waseso (Surabaya-Indonesia: Usaha Nasional, 1982), 213. 
19

 Suryana Putra N Awangga, Desain Proposal Penelitian Panduan Tepat Dan Lengkap 

Membuat Proposal Penelitian…, 134. 
20

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo, Jurusan Syariah/Jurusan 

Tarbiyah/Jurusan Ushuludin…, 54. 
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Miles and Huberman Mengemukakan bahwa analisis data kualitatif 

dilakukan secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai 

tuntas, sehinga datanya sampai jenuh.
21

 Aktivitas dalam analisis data yaitu; 

data reduction, data display dan conclusion. Dalam penelitian kualitatif ini 

peneliti mencari data yang diperlukan kemudian dikumpulkan serta 

dianalisis sebelum menentukan fokus penelitian, dan selanjutnya 

mengadakan pengecekan kredibilitas data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) (Miles dan 

Huberman, 1992)
22

 

 

a. Reduksi Data 

Setelah data diperoleh dan dari lapangan maka untuk itu perlu 

dicatat dengan teliti dan perinci, mereduksi data berarti merangkum, 

                                                 
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, Alfa beta, 2006), 401. 
22

 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & D (Bandung : 

alfabeta,2006),  247 

Data 
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Data  
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Drawing/verifyig 
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memilih hal-hal yang yang pokok, menfokuskan pada hal yang 

penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

diperoleh dan direduksi akan memperoleh gambaran yang lebih jelas 

dan akan mempermudah pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data (penyajian data) dalam penelitian ini data akan 

disajikan secara singkat, bagan, hubungan antar kategori Flowcart 

dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Verificational / kesimpulan 

Selanjutnya langkah yang ketiga dalam analisis data adalah 

menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verification. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini setelah data 

diperoleh dengan data-data yang mantap maka dapat dijadikan data 

yang kredibel. 

 

7. Pengecekan Keabsaban Data 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti
23

, dalam 

penelitian kualitatif penemuan dapat dinyatakan valid apabila tidak ada 

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan sesungguhnya yang 

                                                 
23
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terjadi. Uji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif ini antara lain 

dilakukan dengan pengamatan yang tekun, trianggulasi, diskusi dengan 

teman sejawat, analisis kasus negatif, member chek. 

a. Pengamatan yang tekun. Ketekunan yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan isu yang sedang dicari. 

b. Kecukupan referensial. Kecukupan referensial ini adalah sebagai alat 

menampung dan menyesuaiakan dengan kritik tertulis untuk keperluan 

evaluasi, yaitu: dengan menyimpan informasi yang tidak direncanakan 

sebagai altematif jika tidak tersedia alat perekam suara. Sewaktu 

pengujian, informasi tersebut dimanfaatkan untuk keperluan 

pengecekan keabsahan data.
24

  

c. Triangulasi dalam pengujian kredebilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan dari sumber ke sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil 

penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas pengumpulan data. 

Member chek adalah proses pengecekan data kepada pemberi data. 

8. Tahapan-tahapan penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian ini adalah: a. Tahap pra lapangan, 1) 

Menyusun proposal penelitian, 2) Mengurus Surat izin penelitian dari MI 

Ma‟arif Campurejo Sambit, 3) Membuat instrumen penelitian, membuat 

instrumen pertanyaan dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku 

                                                 
24

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo, Jurusan Syariah/Jurusan 
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yang terkait dengan penelitian, foto-foto, maupun buku catatan. b. Tahap 

penelitian lapangan, selama dilapangan peneliti melakukan observasi, 

wawancara dengan responden yang kemudian c. Membahas dan 

menganalisis serta, mencari data-data lain yang berkaitan dengan peran 

kepala madrasah sebagai manajer dan sebagai supervisor dalam 

peningkatan kompetensi profesional guru di MI Ma‟arif Campurejo 

Sambit Ponorogo yang kemudian di dokumentasikan dalam bentuk laporan 

hasil penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk mempermudah 

pemahaman para pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada 

didalamnya. Dalam penulisan laporan nanti terdiri dari lima batang tubuh, 

adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Bab I     : Pendahuluan, yang berisi tentang tinjauan secara global 

permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang 

meliputi: pendekatan dan jenis penelitian. Kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, 

pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II    : Kajian Teori dan Telaah Hasil Penelitian Terdahulu, yang 
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berfungsi untuk menerangkan kerangka acuan teori yang 

digunakan sebagai landasan pemikiran dan penelitian yang 

terdiri dari peran kepala madrasah dan kompetensi 

professional guru 

Bab III   

: 

Temuan Penelitian, yang berisi gambaran umum lokasi 

penelitian dan deskripsi data. Meliputi gambaran umum 

tentang MI Ma‟Arif Campurejo Sambit Ponorogo. 

Bab IV  : Pembahasan, yang berisi analisis peneliti terkait dengan peran 

Kepala Madrasah dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru di MI Ma‟arif  Campurejo, Sambit, 

Ponorogo. 

Bab V   : Penutup, yang mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari dari laporan penelitian. Pada bab ini 

penulis memberikan kesimpulan secara menyeluruh dari 

uraian yang ada dan saran-saran yang diharapkan untuk 

perbaikan yang ada hubungan dengan pembahasan penulisan 

skripsi ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU   

 

 

A. Kajian Teori 

1.  Peran Kepala Madrasah  

a. Pengertian Kepala Madrasah  

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan 

“madrasah” kata ”kepala”dapat diartikan ketua atau pemimpin 

dalam organisasi atau lembaga. Sedangkan “madrasah” adalah 

sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi 

pelajaran lebih dikhususkan bagi sekolah-sekolah agama islam. 

Dengan demikian kepala madrasah dapat didefinisikan 

sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk 

memimpin suatu madrasah di mana diselenggarakan proses 

belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru 

yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
25

  

Kepala Madrasah merupakan salah satu komponen 

pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kinerja 

tenaga pendidikan. Pada Madrasah, tanggung jawab yang paling 

besar adalah posisi yang ada pada kepala madrasah sebagai 

                                                 
25

 Wahyosumidjo,  Kepemimpinan Kepala Sekolah  (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2002), 83. 
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seorang pemimpin dengan peran kepemimpinaanya. Ia merupakan 

salah satu faktor yang sangat mempengaruhi gagal atau 

berhasilnya sebuah lembaga. Dengan kata lain berhasil tidaknya 

sebuah lembaga pendidikan dipengaruhi oleh faktor 

kepemimpinanya. 

Kepala Madrasah memiliki peran besar bagi pembentukan 

guru yang berkualitas, dengan memberi dorongan, pengarahan, 

motivasi kerja, pembinaan dan pengawasan yang pada akhirnya 

akan meningkatkan kinerja mereka. Produktifitas sekolah bukan 

semata-mata untuk mendapatkan hasil kerja yang sebanyak- 

banyaknya, melainkan kualitas unjuk kerja amat penting 

diperhatikan. Kepala madrasah/sekolah selaku manager dituntut 

untuk memberikan motivasi terhadap kinerja bawahanya dalam 

hal ini para guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan 

dan pengajaran. Dalam upaya meningkatakan kinerja guru kepala 

madrasah di samping sebagai teladan yang baik, juga harus 

mampu memberdayakan tenaga pendidik yang ada dalam 

madrasah yang dia pimpin.
26

 

Kepala Madrasah sebagai pemimpin lembaga pendidikan 

memiliki andil besar dalam menciptakaan suasana kondusif yang 

ada dalam lingkungan kerjanya. Suasana kondusif tersebut 

                                                 
26

 Wahyosumijo, Kepemimpinan  Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan 

permasalahannya   (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 81. 
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merupakan faktor  yang terpenting dalam menciptakaan guru 

yang berprestasi. 
27

 

Prestasi kerja guru yang berkualitas ditentukan oleh 

banyak faktor di antaranya adalah bagaimana atasan memimpin 

bawahannya, yang demikian itu disebut kepemimpinan seorang 

pemimpin. Peran pemimpin sangat penting dalam organisasi, 

tanpa adanya seorang pemimpin suatu organisasi  hanya 

merupakan pergaulan orang-orang dan mesin. Sebab 

kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki 

seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, 

memantau dan kalau perlu memaksa orang lain agar menerima 

pengaruh tersebut, yang selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat 

membantu pencapaian suatu maksud dan tujuan tertentu.
28

 

Seorang kepala madrasah mempunyai tugas untuk 

mengatur dan menggerakkan sejumlah orang-orang atau guru 

yang memiliki berbagai sikap, tingkah laku dan latar belakang 

yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan guru yang membantu 

tugas pimpinan secara optimal, maka diperlukan seorang 

pemimpin yang mampu menggerakkan, membimbing, 

mengarahkan dan merubah tingkah laku bawahannya menuju 

tercapainya tujuan organisasi secara maksimal.  

                                                 
27

 Ibid,. 
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 Muwahid Shukhan, Model Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru  (Yogyakarta: Teras 2013), 1-6. 
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Pembinaan kepala madrasah secara otomatis menjadi 

tanggung jawab kepala madrasah dan pengawas madrasah secara 

struktural mengemban tugas tersebut. Perilaku kepala madrasah 

dengan memprakasai pemikiran baru didalam proses interaksi 

dilingkungan madrasah dengan melakukan perubahan atau 

penyesuaian tujuan, sasaran, prosedur input dan input suatu 

madrasah sesuai dengan tuntutan perkembangan, amat 

diharapkan.  

Esensi kapala madrasah adalah kepemimpinan pengajaran. 

Sehingga sebagai kepala madrasah bisa berperan sebagai pejabat 

formal, manager, pemimpin, administator, supervisor, motivator, 

inovator. Oleh sebab itu kualitas kepemimpinan kepala madrasah 

signifikan sebagai kunci keberhasilan madrasah.
 29

 

Menurut Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan 

mempengaruhi kelompok ke arah pencapaian tujuan.
30

 

Menurut Koontz kepemimpinan adalah satu kekuatan 

penting dalam rangka pengelolaan, oleh sebab itu kemampuan 

memimpin secara efektif merupakan kunci untuk menjadi seorang 

manajer yang efektif.
31

 Esensi kepemimpinan adalah 

kepengikutan, kemauan orang lain atau bawahan untuk mengikuti 

keinginan pemimpin, itulah yang menyebabkan seorang menjadi 

                                                 
29
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30

 Wahab, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual (Jogyakarta:Ar –Ruzz  

Media,2011),89. 
31
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pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin tidak akan terbentuk 

apabila tidak ada bawahan.  

Dengan uraian Koontz tersebut kepala sekolah seorang 

pemimpin harus mampu:
32

 

a) mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh 

semangat dan percaya diri para guru, staf dan siswa dalam 

melaksanakan tugas masing-masing. 

b) memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, staf dan 

para siswa serta memberikan dorongan memacu dan berdiri 

di depan demi kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah 

dalam mencapai tujuan. 

b. Syarat Kepala Sekolah 

Telah kita maklumi bahwa tugas kepala sekolah itu 

sedemikian banyak dan tanggung jawabnya sedemikian besar. 

Maka tidak sembarangan orang patut menjadi kepala sekolah. 

Untuk dapat menjadi kepala sekolah harus memenuhi syarat-

syarat tertentu. Di samping syarat yang berupa ijazah (yang 

merupakan syarat-syarat formal) juga pengalaman kerja dan 

kepribadian yang baik perlu diperhatikan. 

Dalam peraturan yang berlaku di lingkungan Depdikbud 

untuk setiap tingkatan dan jenis sekolah sudah ditetapkan syarat-

syaratnya untuk pengangkatan kepala sekolah. Seperti telah kita 
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ketahui bahwa untuk menjadi kepala sekolah TK dan SD 

serendah-rendahnya berijazah sarjana muda BI. Karena jenis SMP 

maupun SMA itu bermacam-macam (SMP, SMA, SMK, DLL), 

maka ijazah yang diperlukan bagi seorang kepala sekolah 

hendaknya sesuai dengan jurusan/ jenis sekolah yang 

dipimpinnya.
33

 

Pengalaman kerja merupakan syarat penting yang tidak 

dapat diabaikan. Bagaimana bisa memimpin apabila ia belum 

mempunyai pengalaman bekerja/menjadi guru pada jenis sekolah 

yang dipimpinnya. Mengenai persyaratan lamanya pengalaman 

kerja untuk pengangkatan kepala sekolah belum ada keseragaman 

diantara berbagai jenis sekolah. Hal tersebut karena adanya 

banyak hal yang menyebutkan kesulitan pengangkatan, 

diantaranya:
34

 

a) Pertumbuhan dan perkembangan jumlah sekolah yang sangat 

pesat dan tidak sesuai dengan jumlah guru yang tersedia. 

b) Adanya ketidak seimbangan antara banyaknya guru-guru fak 

umum/sosial yang besar jumlahnya dengan gutu-guru fak 

kejurusan (teknik dan ekstra ) yang sangat sedikit. 

c) Dikota besar kelabihan guru sedang dipesok  sangat 

kekurangan guru. 

d) Dan lain-lain. 
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Disamping ijazah dan pengalaman kerja, ada  syarat lain 

yang tidak kurang pentingnya, yaitu persyaratan kepribadian dan 

kecakapan yang dimilikinya. Seorang kepala sekolah hendaknya 

memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kepemimpinan 

yang akan dipegangnya. Ia hendaknya memiliki sifat-sifat  jujur, 

adil dan dapat dipercaya, suka menolong  dan membantu guru 

dalam menjalankan tugas dan mengatasi kesulitan-kesulitan, 

bersifat supel dan ramah mempunyai sifat tegas dan konsekuen 

yang tidak kaku. 

Sifat-sifat kepribadian seperti tersebut di atas, seorang 

kepala sekolah hendaknya memiliki ilmu pengetahuan dan 

kecakapan yang sesuai dengan  jurusan serta bidang-bidang 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Tanpa memiliki 

sifat-sifat serta pengetahuan dan kecakapan seperti diuraikan 

diatas, sukarlah baginya untuk dapat menjalankan peranan 

kepemimpinan yang baik dan diperlukan bagi kemajuan 

sekolahnya.
35

 

Seorang kepala sekolah harus berjiwa nasional dan 

memiliki falsafah hidup yang sesuai dengan falsafah dan dasar 

negara kita. Jika dapat kita simpulkan apa yang telah diuraikan 
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diatas, maka syarat seorang kepala sekolah adalah sebagai 

berikut:
36

 

a. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan / peraturan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

b. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama 

disekolah yang sejenis dengan sekolahan yang dipimpinnya. 

c. Mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan 

sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan 

pendidikan. 

d. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama 

mengenai bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang 

diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya. 

e. Mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan 

pemgembangan sekolahnya. 

Perangkat tenaga professional kepala sekolah yang dibantu 

dengan tenaga staf yang harus professional juga bidang adminisrasi 

atau menejemen sekolah. Sebagaimana kepala sekolah selain 

profesional memiliki kompetensi keguruan, ia juga harus memiliki 

leadership yang sesuai dengan tuntutan sekolah dan masyarakat 

sekitar. Jadi kepala sekolah seharusnya menyandang dua macam 
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profesi yaitu profesi keguruan dan profesi administratif. Kedua 

pelatihan tersebut diperoleh melelui pendidikan dan pelatihan. 
37

  

c. Peran Kepala Madrasah  

Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami 

keberadaan sekolah sebagai organisasi yang komplek dan unik, 

serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai 

seorang yang diberi tanggungjawab untuk memimpin. Studi 

keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah 

adalah seorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu 

sekolah.  bahkan lebih jauh studi tersebut menyimpulkan bahwa 

“Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah”.38
 

Fungsi utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan 

ialah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru 

dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Dalam 

melaksanakan fungsinya tersebut, kepala sekolah memiliki 

tanggungjawab ganda yaitu melaksanakan administrasi sekolah 

sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang baik, dan 

melaksanakan supervisi sehingga guru-guru bertambah dalam 

menjalankan tugas-tugas pengajaran dan dalam membimbing 

pertumbuhan murid-murid.
39
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Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpinan suatu 

lembaga pendidikan, kepala sekolah atau madrasah sedikitnya 

harus mampu berfungsi sebagai edukator, manajer, administator, 

supervisor,  leader, innovator, dan monivator.
40

 

1) Kepala madrasah sebagai edukator  

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai edukator, 

kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di 

madrasahnya. Menciptakan iklim yang kondusif, memberikan 

nasehat kepada warga madrasah, memberikan dorongan 

kepada seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan 

model pembelajaran yang menarik.
41

 

Fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai educator 

mencakup tujuh aspek yaitu, prestasi guru, kemampuan 

membimbing guru, kemampuan membimbing karyawan, 

membimbing siswa, mengembangkan staf, kemampuan belajar 

dan mengikuti perkembangan iptek dan kemampuan memberi 

contoh mengajar.
42

 

Dalam peran sebagai pendidik, keopala madrasah harus 

berusaha menanamkan, memajukan, meningkatkan sedikitnya 
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empat macam nilai yaitu: pembinaan mental, moral, fisik dan 

artistik bagi para guru dan staf di lingkungan 

kepemimpinanya.
43

 

a) Pembinaan mental yaitu membina para tenaga 

kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sikap 

batin dan watak. Dalam hal ini kepala madrasah harus 

mampu menciptakan iklim yang kondusif agar setiap 

tenaga pekendidikan dapat melaksanakan tugas secara 

proporsional dan profesional.  

b) Pembinaan moral yaitu membina para tenaga 

kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran 

baik-buruk mengenai suatu perbuatan, sikap dan 

kewajiban sesuai tugas masing-masing tenaga 

kependidikan. Kepala madrasah harus berusaha memberi 

nasehat kepada seluruh warga madrasah.  

c) Pembinaan fisik yaitu membina para tenaga kependidikan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani 

atau badan, kesehatan dan penampilan mereka secara 

lahiriah. Kepala madrasah profesional harus mampu 

memberikan dorongan agar para tenaga kependidikan 

terlibat secara aktif dan kreatif dalam berbagai kegiatan 
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olahraga, baik yang diprogramkan di sekolah maupun 

yang diselengarakan oleh masyarakat sekitar.  

d) Pembinaan artistik yaitu membina tenaga kependidikan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepekaan manusia 

terhadap seni keindahan. 

Sumidjo mengemukakan bahwa memahami arti 

pendidik tidak cukup berpegang pada konotasi yang 

terkandung dalam definisi pendidik, melainkan harus 

dipelajari keterkaitanya dengan makna pendidikan, sarana 

pendidikan, dan bagaimana strategi pendidikan itu 

dilaksanakan. Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah 

harus berusaha menanamkan, memajukan, daan 

meningkatkan sedikitnya empat macam nilai, yakni 

pembinaaan mental, moral, fisik, dan artistik. 
44

 

2) Kepala madrasah sebagai manajer  

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses 

merencana, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan 

upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan 

organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai 

manajer, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat 
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untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja 

sama atau kooperatif, memberikan kesempatan kepada pera 

tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan 

mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam 

berbagai kegiatan yang menunjang program madrasah.
45

 

Pertama; memberdayakan tenaga kependidikan melalui 

kerja sama atau kooperatif dimaksudkan bahwa dalam 

peningkatan profisionalisme tenaga kependidikan di sekolah, 

kepala madrasah  harus mementingkan kerja sama dengan 

tenaga kependidikan dan pihak lain yang terkait dalam 

melaksanakan setiap kegiatan. Sebagai manajer kepala 

madrasah harus mau dan mampu mendayagunakan seluruh 

sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi, misi dan 

mencapai tujuan. Kepala madrasah harus mampu bekerja 

bekerja melalui orang lain (waki-wakilnya) serta berusaha 

untuk selalu mempertanggungjawabkan setiap tindakan. 

Kepala madrasah harus mampu menghadapi berbagai 

persoalan di sekolah, berfikir secara analitik dan konseptual, 

dan harus senantiasa berusaha untuk menjadi juru penengah 

dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh para 

tenaga kependidikan yang menjadi bawahanya, serta berusaha 

untuk mengambil keputusan yang memuaskan bagi semua. 

                                                 
45

 Muwahid Shukhan , Model Kepemimpinan Kepala Madrasah ..., 48-56 
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Kedua, memberi kesempatan kepada tenaga 

kependidikan untuk meningkatkan profesinya, sebagai manajer 

kepala madrasah harus meningkatkan profesi secara persuasif 

dan dari hati ke hati. Dalam hal ini kepala sekolah harus 

bersikap demoktratis dan memberikan kesempatan kepada 

seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan 

potensinya secara optimal. Misalnya memberi kesempatan 

kepada bawahanya untuk meningkatkan profesinya melalui 

berbagai penataran dan lokakarya sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. 

Ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga 

kependidikan, dimaksudkan bahwa kepala harus berusaha 

untuk mendorong keterlibatan semua tenaga kependidikan 

dalam setiap kegiatan madrasah. Dalam hal ini kepala 

madrasah bisa berpedoman pada asas tujuan, asas keunggulan, 

asas mupakat, asas kesatuan, asas persatuan, asas empirisme, 

asas keakraban, dan asas integritas.
46

  

Menurut Stoner ada delapan fungsi seorang manajer 

yang perlu dilaksanakan dalam suatu organisasi, bahwa para  

manajer:
47

 bekerja dengan, dan melalui orang lain, 

bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkkan, dengan 

waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai 
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47

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah  (Jakarta: Rajawali Pers), 84-101. 
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persoalan, berfikir secara realistik dan konseptual, juru 

pengarah, seorang politisi, seorang diplomat, pengambil 

keputusan yang sulit. Peranan kepala sekolah sebagai manajer 

sangat memerlukan ketiga macam keterampilan yaitu: 

1) Technical Skills. Menguasai pengetahuan tentang metode 

proses prosedur dan teknik untuk melaksanakan kegiatan 

khusus. Kemampuan untuk memanfaatkan serta 

mendayagunakan sarana peralatan yang diperlukan dalam 

mendukung kegiatan yang bersifat khusus tersebut. 

2) Human Skills. Kemampuan untuk memahami prilaku 

manusia dan proses kerjasama. Kemampuan untuk 

memahami isi hati sikap dan motif orang lain, mengapa 

mereka berkata dan berperilaku. Kemampuan untuk 

berkomunikasi secara jelas dan efektif. Kemampuan untuk 

menciptaka kerjasama yang efektif, kooperatif, praktis dan 

diplomatis. 

3) Conceptual Skills. Kemampuan analisis. Kemampuan 

berpikir rasional. Ahli dan cakap  dalam berbagai macam 

konsepsi. 

Fungsi kemampuan pemimpin pendidikan sebagai 

manajer mencakup aspek kemampuan menyusun program, 
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menyusun organisasi kepegawaian, menggerakkan staf dan 

aspek kemampuan mengoptimalkan daya pendidikan.
48

 

3) Kepala madrasah sebagai administator  

Kepala madrasah sebagai administator memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktifitas 

pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan 

dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifik, 

kepala sekolah harus memiiki kemampuan untuk mengelola 

kurikulum, mengelola administrasi sarana prasarana, 

mengelola administrasi kearsipan, dan mengelola administrasi 

keuangan.
49

 Fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai 

administrator mencakup kemampuan mengelola administrasi 

kegiatan belajar mengajar serta bimbingan dan konseling, 

kesiswaan, ketenagaan, kedanaan, sarana dan prasarana 

maupun aspek kemampuan mengelola administrasi 

persuratan.
50

 

Dayaguna administrator ditentukan sebagaian besar 

oleh pemahaman administrator dan mereka yang bekerjasama 

dengannya mengenai sifat, tujuan, proses, teknik, dan 

ketrampilan administrasi bila diterapkan di sekolah.
51
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 Muwahid Shukhan , Model kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan 

kinerja guru..., 54-55 
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4) Kepala madrasah sebagai supervisor  

Kegiatan utama pendidikan di madrasah dalam rangka 

mewujudkan tujuanya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga 

seluruh aktivitas organisasi madrasah bermuara pada 

pencapaian efisisesi dan efektifitas pembelajaran.
52

 

Supervisi adalah aktivitas menentukan kondisi atau 

syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya 

tujuan-tujuan pendidikan.
53

  Melihat definisi tersebut kepala 

sekolah sebagai supervisor berarti bahwa dia hendaknya 

pandai meneliti, mencari, menentukan syarat-syarat mana 

sajakah yang diperlukan bagi kemajuan sekolah sehingga 

tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai. 

Sedangkan menurut Jhon Minor Gwyn yang dikutip 

oleh Piet A Sahartian, ada tiga tanggung jawab utama yang 

harus dilaksanakan oleh seorang kepala sekolah sebagai 

supervisor yaitu:
54

 

1) Bertanggung jawab untuk menolong guru-guru secara 

individual 

2) Bertanggung jawab dalam mengkoordinir dan lebih 

memperbaiki seluruh staf sekolah dalam melakukan tugas 

pelayanan pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

                                                 
52
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3) Bertanggung jawab dalam mendayagunakan berbagai 

sumber daya manusia sebagaimana sumber yang membantu 

pertumbuhan guru dan sekaligus sebagai penterjemahan, 

baik program-program sekolah kepada sekolah-sekolah lain 

maupun kepada masyarakat. 

Secara singkat dapat dimengerti bahwa fungsi dan atau 

tugas supervisi  ialah sebagai berikut : 

a) Menjalankan aktivitas untuk mengetahui situasi 

administrasi pendidikan, sebgai kegiatan pendidikan 

disekolah dalam segala bidang. 

b) Menentukan syarat-syarat yang diperlukan untuk 

menciptakan situasi pendidikan disekolah. 

c) Menjalankan aktivitas untuk mempertinggi hasil dan untuk 

menghilangkan hambatan-hambatan. 

Atau dengan singkat bahwa fungsi utama dari supervisi 

adalah ditujukan kepada perbaikan pengajaran. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sering 

memberikan delapan fungsi Supervisi sebagai berikut. 

1) Mengkoordinir semua usaha sekolah 

2) Memperlengkapi kepemimpinan sekolah 

3) Memperluas pengalaman guru-guru 

4) Menstimulir usaha-usaha yang kreatif 
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5) Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus menerus 

6) Menganalisi situasi belajar mengajar 

7) Memberikan pengetahuan skill kepada setiap anggota staf. 

8) Membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-

guru.
55

 

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 

kulikuler, pengembangan program supervisi perpustakaan, 

laboraturium, dan ujian. Kemampuan melaksanakan program 

supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam pelaksanaan 

program supervisi klinis, program supervisi nonklinis, dan 

program supervisi kegiatan ekstra kulikuler. Sedangkan 

kemampuan memanfaatkan hasil supervisi pendidikan harus 

diwujudkan dalam pemanfaatan hasil supervisi untuk 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan, dan pemanfaatan 

hasil supervisi untuk mengembangkan sekolah.  

Dalam pelaksanaanya, kepala sekolah sebagai 

supervisor harus memperhatikan prinsip-prinsip: (1) hubungan 
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konsultatif, kolegial dan bukan hirarkis, (2) dilaksanakan 

secara demokratis, (3) berpusat pada tenaga kependidikan 

(guru), (4) dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga 

kependidikan (guru), (5) merupakan bantuan profesional.
56

 

Kepala  sekolah sebagai supervisor dapat dilakukan 

secara efektif antara lain melalui diskusi kelompok, kunjungan 

kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran.
57

 

Tanggung jawab kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan 

ternyata cukup berat dan kompleks. Kepala sekolah bukan 

kepala kantor yang hanya duduk di belakang meja dengan 

pekerjaan menandatangani surat-surat urusan administrasi saja.  

Cepat lambatnya hasil supervisi tersebut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor: 

1. Lingkungan masyarakat sekitar sekolah. 

2. Besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. 

3. Tingkatan sekolah. 

4. Jenis sekolah. 

5. Keadaan (kondisi) guru dan pegawai yang ada.  

6. Kecakapan dan kemampuan kepala sekolah sendiri dalam 

tugasnya sebagai supervisor. 

Khususnya dalam bidang pembinaan kurikulum, tugas 

kepala sekolah sebagai supervisor sangat penting karena justru 

                                                 
56

 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional...,  111-113. 
57

 Ibid.,, 111-113. 



38 

 

 

 

bidang ini adalah faktor strategis untuk menentukan 

keberhasilan sekolah itu.  

Beberapa langkah yang perlu dikerjakan antara lain: 

1) Membimbing guru agar dapat memilih metode mengajar 

yang tepat.  

2) Membimbing dan mengarahkan guru dalam pemilihan 

bahan pelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak 

dan tuntutan kehidupan masyarakat. 

3) Mengadakan kunjungan kelas yang teratur, untuk observasi 

pada saat guru mengajar dan selanjutnya didiskusikan 

dengan guru. 

4) Pada awal tahun pelajaran baru, mengarahkan penyusunan 

silabus sesuai dengan kurikulum pelaksanaan disekolah.  

5) Menyelengarakan rapat rutin untuk membawa kurikulum 

pelaksanaanya di sekolah. 

6) Setiap akhir pelajaran menyelenggarakan penilaian bersama 

terhadap program sekolah.
58

 

Selanjutnya sebagai implikasi tugas supervisor tersebut 

beberapa hal yang harus dilakukan kepala sekolah sebagai 

pemimpin adalah: 
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1) Mengetahui keadaan/kondisi guru dalam latar belakang 

kehidupan lingkungan dan sosial ekonominya, hal ini 

penting untuk tindakan kepemimpinanya. 

2) Merangsang semangat kerja guru dengan berbagai cara. 

3) Mengusahakan tersedianya fasilitas yang diperlukan untuk 

mengembangkan kemampuan guru. 

4) Meningkatkan partisipasi guru dalam kehidupan sekolah. 

5) Membina rasa kekeluargaan di lingkungan sekolah antar 

kepala sekolah, guru, pegawai. 

6) Mempercepat hubungan sekolah dengan masyarakat, 

khususnya BP3 dan orang tua murid. 

Pelaksanaan supervisi di sekolah selalu berkaitan 

dengan tipe manajemen pendidikan disekolah. Dalam 

hubungan ini Dr.Oteng Sutisna M.Sc, perlu kita perhatikan 

ialah bahwa dalam manajemen pendidikan di sekolah yang 

demokratislah sekolah baru akan mampu menciptakan 

lingkungan hidup yang demokratis, di mana para guru sebagai 

pribadi-pribadi ikut serta dalam mengatur sekolah dan program 

pengajaran yang demokratis. 

Di samping itu penggunaan prosedur yang demokratis 

akan membuat personal sekolah lebih kooperatif dan memberi 

semangat korps, karena kebanyakan personal sekolah 
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menginginkan untuk ikut dalam perencanaan kebijakan 

sekolah. 

Manajemen pendidikan yang demokratis mendatangkan 

pertukaran pikiran dan pandangan dari para guru sehingga 

mendorong mereka untuk berinisiatif. 

Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai supervisor dan 

sekaligus sebagai pemimpin sekolah perlu memilih 

penggunaan manajemen pendidikan di sekolah yang 

demokratis ini karena dengan demikian kepala sekolah akan 

banyak dibantu dengan datangnya banyak saran-saran yang 

berharga dari anak buahnya (para guru) dan kepala sekolah 

yang bijaksana pasti mampu memilih pikiran-pikiran yang 

terbaik  yang berasal dari guru.
59

  

5)  Kepala madrasah sebagai leader  

Kepala madrasah sebagai leader harus mampu 

memberikan petunjuk, arahan, pengawasan, meningkatkan 

kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah 

dan mendelegasi tugas.
60

 

Keberhasilan pemimpin pendidikan sebagai seorang 

leader mendasarkan pada kuatnya kepengikutan menjadi unsur 

utama keberhasilan seoran pemimpin. Kemampuan untuk 
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menggerakkan personil pendidikan bekerjasama dalam 

pencapaian tujuan menjadi penting.
61

 

6) Kepala madrasah sebagai inovator  

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai 

inovator, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, 

mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, 

memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di 

madrasah, dan mengembangkan model – model pembelajaran 

yang inovatif.
62

 

Kepala sekolah sebagai innovator akan tercermin dari 

cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, 

kreatif, delegatif, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, 

disiplin, serta adptable, dan fleksibel. Kepala sekolah sebagai 

innovator harus mampu mencari, menemukan, dan 

melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah.
63

 

7) Kepala madrasah sebagai motivator  

Sebagai motivator, kepala madrasah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para 

tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan 

fungsinya.
64

 Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui 
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pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, 

disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan 

berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber 

Belajar.
65

 

2. Kompetensi Profesional Guru 

Secara bahasa kompetensi diartikan sebagai kemampuan, 

kecakapan, wewenang. Secara istilah, kompetensi adalah keadaan menjadi 

berwewenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. 

Kompetensi menurut Usman adalah suatu hal yang 

menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang 

kualitatif maupun yang kuantitatif. Pengertian ini mengandung makna 

bahwa kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks, yakni: pertama 

sebagai indikator kemampuan yang menunjukan kepada perbuatan yang 

diamati.  kedua, sebagai konsep yang mencangkup apek-aspek kongnitif, 

afektif dan perbuatan serta tahap- tahap pelaksanaanya secara utuh. 

Kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan 

dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian 

dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku kongnitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya.
66

  

S.Wojowasito dan Wjs. Purwodarminto mengartikan bahwa 

“profesional secara etimologi berasal dari bahasa Inggris „profession‟ yang 
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berarti jabatan, pekerjaan, pencaharian, yang mempunyai 

keahlian.
67

Sedangkan dalam kamus Oxford “profession” memiliki makna; 

occupation, especially one needing special knowledge. Artinya sesuatu 

pekerjaan yang membutuhkan kemampuan khusus.
68

     

Dari segi terminologi, pengertian profesional dapat dipahami 

menurut dua pendapat berikut : 

1. Prof. H.M. Arifin mengatakan "profesi adalah suatu bidang keahlian 

khusus untuk menangani lapangan kerja tertentu yang membutuhkan”.69
 

2. Roestiyah dengan mengutip pendapat Balekington mengatakan “profesi 

adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang terorganisir, tidak mengandung 

keraguan, tetapi murni diterapkan untuk jabatan atau pekerjaan 

fungsional”.70
 

Dari definisi di atas, profesi secara umum dapat diartikan sebagai 

suatu pekerjaan yang membutuhkan penguasaan bidang keahlian khusus 

baik secara teori maupun secara praktek melalui pendidikan dan pelatihan 

khusus pula.  

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam, yang mencangkup penguasaan materi kurikulum 

mata pelajaran di sekolah dan subtasi keilmuan yang menaungi materinya, 

serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan.  
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Kompetensi professional seorang guru adalah seperangkat 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat 

melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Adapun kompetensi yang 

harus dimiliki seorang guru, terdiri dari 3 (tiga), yaitu kompetensi pribadi, 

kompetensi sosial, dan kompetensi professional.
71

 

Noeng Muhadjir memberi batasan bahwa suatu jabatan dikatakan 

jabatan profesional, bila dalam jabatan ditekankan pada tampilnya 

kemampuan untuk membuat keputusan keahlian atas beragam kasus serta 

mampu dipertanggung-jawabkan berdasarkan teori dan wawasan 

keahliannya.
72

 Dengan demikian profesionalisme dapat diartikan sebagai 

suatu pandangan yang menganggap bidang pekerjaan sebagai suatu 

pengabdian untuk melayani kepada pihak lain yang menonjolkan 

performansi kemampuan yang memadai sesuai keahliannya yang harus 

dimutakhirkan secara terus menerus sesuai perkembangan atau kemajuan 

iptek.  

Karena itu, profesional merupakan suatu pekerjaan yang 

memerlukan pendidikan lanjut di dalam science dan teknologi yang 

digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam 

berbagai kegiatan yang bermanfaat. Dalam aplikasinya, kata Sardiman A.M, 

menyangkut aspek-aspek yang bersifat manual work. Dengan begitu 

pekerjaan profesional akan senantiasa menggunakan teknik dan prosedur 

yang berpijak pada landasan intelektual yang harus dipelajari dengan 
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sengaja, terencana dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan atau 

kemaslahatan umat manusia.
73

 

Setiap jenis pekerjaan atau keprofesian sudah seyogyanya memiliki 

ciri-ciri khasnya, baik mengenai perangkat dasar kompetensinya, maupun 

indikator dengan deskriptornya. Namun selain memiliki ciri khasnya itu 

juga menunjukan kesamaan satu sama lain, terutama jenis-jenis bidang 

pekerjaan serumpun, misalnya profesi keguruan (pengajaran) dengan profesi 

bimbingan dan konseling ( BK ) dan bidang pekerjaan lainya dalam gugus 

profesi kependidikan. 
74

 

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi 

(pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalanya. 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan Undang – undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 10 ayat 

91, yang menyatakan bahwa kompetensi gurru meliputi kompetenssi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
75

 

Ada sepuluh kompetensi guru menurut Proyek Pembinaan 

Pendidikan Guru (P3G), yakni :  

1) Menguasai bahan  

2) Mengelola program belajar – mengajar  
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3) Mengelola kelas  

4)  Mengunakan media / sumber belajar  

5)  Menguasai landasan kependidikan  

6) Mengelola interaksi belajar – mengajar  

7) Menilai prestasi belajar  

8) Mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan  

9) Mengenal dan menyelengarakan administrasi sekolah 

10) Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan 

pengajaran.
76

 

Jenis – jenis kompetensi menurut uzer usman:
77

 

1) Kompetensi pribadi  

Kemampuan pribadi meliputi hal – hal berikut  

a) Mengembangkan kepribadian  

b) Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang 

berjiwa pancasila. 

c) Mengembangkan sifat – sifat  terpuji yang dipersyaratkan bagi 

jabatan guru.  

2) Kompetensi profesional  

a) Menguasai landasan kependidikan  

b) Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat  

c) Mengenal prinsip – prinsip psikologi pendidikan yang dapat 

dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. 
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Profesi adalah sebuah pekerjaan yang digeluti dengan penuh 

pengabdian dan dedikasi serta dilandasi oleh keahlian atau ketrampilan 

tertentu .
78

 

Profesional menunjuk pada dua hal, yakni orangnya dan 

penampilan atau kinerja orang itu dalam dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaannya.
79

 

Sementara profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat 

penampilan seseorang sebagai profesional dalam melaksanakan profesi 

yang mulia.
80

 

 

 

 

 

Ciri-ciri pekerjaan yang dapat disebut sebagai profesi :
81

 

a) Adanya pengakuan dari oleh masyarakat dan pemerintah mengenai 

bidang layanan tertentu, hanya dapat dilakukan oleh mereka yang 

memiliki bidang keahlian tertentu , dan dengan standar kualifikasi 

tertentu yang beda dengan profesi lain. 

b) Bidang ilmu pengetahuan yang menjadi landasan teknik dan 

prosedur kerja yang unik. yang memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan bidang pekerjaan lain. 
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c) Memerlukan proses persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum 

orang mengerjakan pekerjaan profesional tersebut. 

d) Memiliki mekanisme yang diperlukan untuk melakukan seleksi 

secara efektif, sehingga hanya mereka yang dianggap kompetitiflah 

yang diperbolehkan untuk melaksanakan bidang pekerjaan tersebut.  

e) Memiliki organisasi profesi yang dapat melindungi kepentingan 

anggotanya, serta berfungsi untuk meyakinkan kepada pihak lain 

yang terkait bahwa paraanggota profesi dapat menyelengarakan 

layanan keahlian yang terbaik yang dapat diberikan kepada 

masyarakat. 

Sebagai tenaga profesional, maka guru memang  sebagai salah 

satu jenis dari sekian banyak pekerjaan yang memerlukan bidang 

keahlian khusus, seperti dokter, insinyur, tentara, wartawan, dan bidang 

pekerjaan lain yang memerlukan bidang keahlian yang lebih spesifik .
82

 

Keberhasilan guru dalam menjalankan profesinya sangat 

ditentukan oleh ketiganya dengan penekanan pada kemampuan mengajar. 

a. Kompetensi Pribadi 

Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan 

sebagai makhluk Tuhan. Ia wajib menguasai pengetahuan yang akan 

diajarkanya kepada peserta didik secara benar dan bertanggung jawab. 

Ia harus memiliki pengetahuan penunjang tentang fisiologis, 

psikologis, dan pedagogis dari para peserta didik yang dihadapinya.  

                                                 
82
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Beberapa kompetensi pribadi yang semestinya ada pada 

seorang guru, yaitu memilliki pengetahuan yang dalam tentang materi 

pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, mempunyai 

pengetahuan tentang perkembangan peserta didik serta kemampuan 

untuk memperlakukan mereka secara individual.
83

    

b.     Kompetensi Sosial 

Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan 

makhluk etis. Ia harus dapat memperlakukan peserta didik secara 

wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi pada diri 

masing – masing peserta didik. Ia harus memahami dan menerapkan 

prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan 

belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta didik 

tersebut.
84

 Instruktur hanya bertugas melayani mereka sesuai 

kebutuhan mereka masing - masing. Kompetensi sosial yang dimiliki 

seorang guru adalah menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan 

peserta didik dan lingkungan mereka (seperti orang tua, tetangga, dan 

sesama teman).  

c.      Kompetensi Profesional Mengajar 

Berdasarkan peran guru sebagai pengelola proses pembelajran, 

harus memiliki kemampuan:
85

 

1) Merencanakan sistem pembelajaran  

                                                 
83
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a) Merumuskan tujuan.  

b) Memilih prioritas materi yang akan diajarkan.  

c) Memilih dan menggunakn metode. 

d) Memilih dan menggunakan sumber belajar yang ada. 

e) Memilih dan menggunakan media pembelajaran.  

2. Melaksanakan sistem pembelajaran  

a) Memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat. 

b) Menyajikan urutan pembelajaran secara tepat. 

3. Mengevaluasi sistem pembelajaran  

a) Memilih dan menyusun jenis evaluasi.  

b) Melaksanakan kegiatan evaluasi sepanjang proses.  

c) Mengadministrasikan kegiatan evaluasi. 

4. Mengembangkan sistem pembelajaran  

a) Mengoptimalisasi potensi peserta didik. 

b) Meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri. 

c) Mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut. 

3. Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru  

Berkaitan dengan dilaksanakannya UU RI No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, para tenaga profesioanal di bidang pendidikan ini 

harus tanggap dan cepat mempersiapkan diri.  Mengacu pada UU RI No. 

14 tersebut merupakan pengakuan yang nyata keberadaan tenaga 
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kependidikan sebagai profesi, pengakuan tersebut merupakan sebagian 

dari peningkatan kualitas  dari profesionalitas guru. Secara sederhana 

peningkatan kemampuan keprofesionalan guru dapat diartikan sebagai 

upaya membantu guru yang belum matang menjadi lebih matang yang 

tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, yang 

belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi yang belum 

terakreditasi bisa terakreditasi. Kematangan, kemampuan mengelola 

sendiri, pemenuhan kualifikasi, merupakan ciri-ciri profesional. Oleh 

karena itu, peningkatan kemampuan profesional guru adalah “ upaya 

membantu guru yang belum profesional menjadi  profesional.”86
 

 

4. Karakteristik Guru Profesional  

 Menurut Robert W.Richey secara umum ada delapan kriteria yang 

harus dipenuhi oleh seorang guru profesional dalam menjalankan 

tugasnya, yaitu:
87

 

a) Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan dari pada kepentingan 

pribadi 

b) Seorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu yang 

panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip  

penegtahuan khusus untuk mendukung keahlianya. 
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c) Memiliki kualitas tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta 

mampu mengikuti perkembangan dan pertumbuhan jabatan. 

d) Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap 

serta cara kerja. 

e) Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. 

f) Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, 

disiplin dari dalam profesi serta kesejahteraan bagi para anggotanya. 

g) Memberi kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian. 

h) Memandang profesi sebagai suatu karir dan menjjadi seorang yang 

permanen. 

Gary dan Margaret sebagaimana dikutip oleh Mulyasa, 

mengemukakan bahwa guru yang efektif dan kompeten secara profesional 

memiliki karakteristik sebagai berikut:
88

 (1) memiliki kemampuan 

menciptakan iklim yang kondusif, (2) kemampuan mengembangkan 

strategi dan manajemen pembelajaran, (3) memiliki kemampuan 

memberikan umpan balik dan penguatan, dan (4) memiliki kemampuan 

untuk peningkatan diri. 

5. Syarat-Syarat Menjadi Guru Profesional 

Seorang guru yang profesional dituntut dengan sejumlah 

persyaratan minimal, antara lain: memiliki kualitas pendidikan, profesi 

yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang 

ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak 

                                                 
88
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didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja 

dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan 

pengembangan diri secara terus - menerus melalui organisasi profesi, 

internet, buku, seminar dan semacamnya.
89

 

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang, seperti 

yang dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi 

dan menyampaikan kepada siswa sudah cukup, hal ini belum dapat 

dikatagorikan sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional, karena 

guru yang profesional, harus memiliki berbagai ketrampilan kemampuan 

khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru dan lain 

sebagainya.
90

 

Dilihat dari ilmu pendidikan Islam, maka secara umum untuk 

menjadi guru yang baik dan diperkirakan dapat memenuhi tanggung jawab 

yang dibebankan kepadanya hendaklah sebagai berikut:
91

 

a) Takwa kepada Allah SWT sebagai syarat menjadi guru  

b) Berilmu sebagai syarat menjadi guru 

c) Sehat jasmani sebagai syarat menjadi guru 

d) Berkelakuan baik sebagai syarat menjadi guru. 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 
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1. Naily Farihah, 2012, “Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Profesionalitas  Kinerja Guru PAI Dengan Studi Kasus Madrasah  

Aliyah Dipo Kerti Coper Jetis Ponorogo” Dengan kesimpulan :  

a. upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka 

meningkatkan profesionalitas para guru, terutama studi kasus di 

MA Dipo Kerti, Yaitu dengan meningkatkan kompetensi guru 

untuk memenuhi standar kualifikasi akademiknya dan melibatkan 

para guru dalam berbagai kegiatan pelatihan yang mendukung 

peningkatan kompetensi guru. 

b. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru di MA 

Dipokerti maka dalam proses pembelajaran ditemukan beberapa 

hambatan. hambatan itu antara lain: Tingkat kualifikasi 

pendidikan masih kurang, tingkat kedisipinan guru (keaktifan) 

masih perlu ditingkatkan, dan adanya setandart ujian nasional 

yang meberikan tekanan psikologis selain siswa juga guru dan 

kepala sekolah.  

c. Kemudian upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

menangani hambatan-hambatan tersebut, yaitu memacu dan 

memotivasi guru untuk meningkatkan kompetensi mengajarnya. 

Selain itu,  perlu melakukan upaya pembinaan yang berkelanjutan 

untuk meningkatkan kedisiplinan dan keaktifan guru. Sedangkan 

permasalahan standart ujian nasional yang menjadi momok 
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psikologis siswa, guru, dan kepala sekolah, dapat dilakukan upaya 

kerja sama dengan pihak lain yaitu para guru dan orang tua siswa. 

2. Aries Afriana Mashuri, 2012, “ Peran Kepala Madrasah Dalam 

Meningkatkan Kinerja  Guru Studi Kasus di MA Miftahul Ulum 

Kedung Panji Lembeyan  Magetan” Dengan kesimpulan: fungsi 

seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, antara 

lain upayanya adalah (a) Kepala madrasah memfungsikan semua 

elemen yang ada pada bagiannya dan kemampuannya masing-masing, 

(b) Sering mengevaluasi terhadap kerja guru (c) Kepala madrasah 

member nasihat, pembinaan dan pengarahan 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 (a) Kepala 

madrasah menempatkan guru di bidangnya masing-masing, (b) Kepala 

madrasah mengingatkan kepada guru jika guru dalam menjalankan 

tugasnya kurang sesuai dengan aturan, (c) Kepala madrasah memberi 

nasehat, pembinaan dan pengarahan kepada para guru. 

Berdasarkan penelitian di atas, perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini sangatlah jelas, penelitian terdahulu yang pertama 

meneliti tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas 

kinerja guru PAI, dan penelitian terdahulu yang kedua meneliti tentang 

peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru, sedangkan 
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penelitian ini adalah peran kepala madrasah dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru. Pada penelitian terdahulu untuk peneliti 

pertama dilakukan di MA Dipo Kerti Coper, dan untuk penelitian kedua 

dilakukan di MA Miftahul Ulum Lembeyan, sedangkan penelitian kali ini 

dilakukan di MI Ma‟arif Campurejo Sambit Ponorogo. Persamaan 

penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

peran kepala madrasah. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

 

A.  Deskripsi Data Umum  

1. Sejarah Perkembanganya 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Campurejo Sambit Ponorogo 

merupakan lembaga formal yang bernaung dibawah yayasan Al-

Jawariyyah yang berdiri pada tahun 1966 yang awal mulanya adalah 

Madrasah Diniyah yang menyelenggarakan kegiatan belajarnya sore 

hari kemudian berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif pada 

tahun 1973 dan kegiatan belajarnya di selenggaraan pagi hari.
92

 

Pada awal dimulainya Madrasah Ibtidaiyah ini hanya dikelola 

oleh 3  orang guru dan dengan kepala yayasan yaitu K. H. Ach. 

Abrori, BA. Sebelumnya siswa MI Ma‟arif Campurejo Sambit 

Ponorogo hanya 3 siswa, namun tahun demi tahun kian bertambah 

siswanya bahkan ada yang berdatangan dari luar desa. Yaitu dari desa 

Bancangan, Bulu, Wringinanom, dan Kutu Wetan.  

MI Ma‟arif Campurejo berstatus swasta yang mana menempati 

tanah wakaf ± 9x40M
2
. MI Ma‟arif Campurejo adalah setara dengan 

Madrasah Dasar Negeri yang menyelenggarakan pendidikan 

mengikuti kurikulum Departemen Pendidikan Nasional dan 
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Departemen Pendidikan Agama. Selain ini madrasah juga menerapkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menekan pada 

pengembangan untuk melakukan lifeskill yang dimiliki oleh siswa.  

MI Ma‟arif Campurejo menerapkan nilai-nilai Islam kepada 

siswa-siswinya dalam kehidupan sehari-hari di Madrasah yang 

menciptakan tunas-tunas bangsa yang taqwa, cerdas, kreatif, dan 

mandiri.   

2. Letak Geografis MI Ma‟arif Campurejo 

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan bahwa 

MI Ma‟arif terletak disebuah Desa yaitu Campurejo Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo. Adapun batas-batasnya yaitu:  

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Campursari Kecamatan 

Sambit. 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Bancangan Kecamatan 

Sambit.  

3. Sebelah timur berbatasan dengan desa Bulu Kecamatan Sambit. 

4. Sebelah barat berbatasan dengan desa Ngasinan Kecamatan Jetis. 

3. Visi dan Misi Madrasah 

A. Visi Madrasah 

Terwujudnya generasi islam yang cerdas berakhlaqkul karimah 

berkompetensi. 

 

B. Misi Madrasah 



59 

 

 

 

1).  Melaksanakan proses pembelajaran yang efektif , kreatif dan 

inofatif. 

2).  Mengembangkan ilmu pengetahuan yang berlandaskan ilmu 

dan taqwa. 

3).  Menanamkan kepribadian yang islami kepadaseluruh warga 

madrasah dalam kehidupan sehari-hari.
93

 

4. Struktur Organisasi MI Ma‟arif Campurejo 

MI Ma‟arif Campurejo merupakan lembaga formal, maka 

sangat diperlukan struktur organisasi madrasah, dan struktur ini begitu 

penting keberadaannya guna mempertegas tanggung jawab masing-

masing personil sehingga program kerja yang disusun dapat mencapai 

tujuan yang dirumuskan  dan dapat terlaksana dengan baik 

5. Keadaan Guru MI Ma‟arif Campurejo 

MI Ma‟arif Campurejo memiliki guru-guru yang sangat  

berkompeten didalam bidangnya masing-masing guna 

menyelenggarakan proses pembelajaran. Secara keseluruhan jumlah 

guru di MI Ma‟arif ini yaitu ada 13 guru yang terdiri dari 7 guru 

perempuan dan 6 guru laki-laki. Dari  orang tersebut yang memiliki 

pendidikan S1 ada  13 orang, dan D2 ada 1 orang. Adapun mengenai 

status kepegawaiannya, ada 1  orang menyandang status sebagai PNS,  

ada 11 orang yang menyandang status sebagai guru tetap yayasan 
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(GTY), dan ada 2 orang yang menyandang status sebagai guru tiddak 

tetap yayasan (GTTY).
94

 

6. Keadaan siswa MI Ma‟arif Campurejo  

Jumlah siswa di MI Ma‟Arif Ma‟arif Campurejo tahun 

pelajaran 2014/2015 sebanyak 138  siswa. Yang terdiri dari 72 siwa 

dan 66 siswi.
95

 

7. Sarana dan Prasarana MI Ma‟arif  Campurejo 

1. Kondisi Sarana Penunjang dan Prasarana Madrasah 

Ruang kelas sebanyak 5 ruang dengan kondisi 80% dan 20% 

rusak. Ruang guru, ruang, muahola, UKS, Kamar mandi guru, 

kamar mandi siswa, ruang perpustakaan,dan kantin masing-masing 

1 ruang dengan kondisi 100% baik.  

2. Kondisi Perabot di Madrasah 

Dari semua perabot yang dimiliki oleh MI Ma‟arif Campurejo, 

75 dalam keadaan baik, dan 25% dalam keadaan rusak.
96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Deskripsi Data Khusus   
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1.  Peran kepala madrasah sebagai manajer dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru di MI Ma’arif Campurejo  

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai 

manajer, kepala madrasah  harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberdayakan tenaga kependidikan. Hal ini sesuai yang 

diungkapkan oleh ibu Eny Yuliana selaku kepala madrasah: 

Semua guru diberi kesempatan untuk mengikuti KKG, 

seminar, diklat ataupun workshop, sehingga diharapkan 

nantinya dari hasil kegiatan tersebut mampu untuk menerapkan 

dan mengembangkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh di 

madrasah.kegiatan KKG dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. 

Tempat dilaksanakan KKG berpindah-pindah dari madrasah 

satu ke madrasah yang lain dalam 1 KKM, dalam kegiatan 

KKG kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembuatan kisi-kisi 

dan soal untuk ujian. Untuk kegiatan seminar,diklat dan 

workshop dilaksanakan jika ada permintaan dari kemenag 

untuk mengirimkan perwakilan dari madrasah untuk mengikuti 

kegiatan tersebut. Biasanya penyelengara kegiatan 

memberikan kuota dengan jumlah tertentu untuk masing-

masing madrasah. Bagi yang ikut kegiatan tersebut akan 

mengajarkan kepada guru lain agar semua tahu dan bisa 

mengembangkan ilmunya. Yang pernah diikuti guru-guru MI 

Ma‟arif Campurejo yaitu workshop perpustakaan, diklat K13, 
seminar-seminar kinerja guru dan seminar-seminar 

pembelajaran.
97

 

Dari pernyataan ibu Eny yuliana di atas bahwa beliau selalu 

memberikan kesempatan kepada semua guru untuk mengikuti KKG, 

seminar, diklat ataupun workshop untuk meningkatkan kompetensi 

prfesionalnya. 

Ibu kepala madrasah juga mengatakan bahwa:  

Dalam upaya-upaya peningkatan kompetensi profesional 

tersebut selalu didukung, karena program-program itu baik. 

Program-program itu untuk meningkatkan profesionalitas guru 

agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Sehingga 
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dapat mencetak generasi penerus bangsa yang hebat, yang 

berkualitas ber- IMTAK dan ber- IPTEK.
98

 

Dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di 

madrasah, kepala madrasah harus mementingkan kerja sama dengan 

tenaga kependidikan. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Siti Zulaikah 

dan ibu Setiani sebagai guru di MI Ma‟arif Campurejo: 

Kepala madrasah sebagai pemimpin di madrasah berhak dan 

perlu memberikan arahan, bimbingan, dukungan dan teguran 

kepada guru dan tenaga administrasi yang ada dalam 

lingkungan madrasah jika ada kesalahan yang tidak sesuai 

dengan kegiatan organisasi yang ada dalam madrasah namun 

demikian bembingan dan arahan jangan sampai mematahkan 

semangat semua yang ada dalam lingkungan madrasah.
99

 

 

Kepala madrasah sebagai manajer sangat berperan penting . 

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Puji Utomo sebagai guru di MI 

Ma‟arif Campurejo: 

Kepala madrasah berperan penting dalam pelaksanaan semua 

kegiatan di madrasah karena bisa sebagai atasan, pengawasan 

dan motivator bagi pelaksanaan pendidikan di madrasah jadi 

guru dalam melaksanakan tugasnya selalu ada pendampingan 

dari sosok pemimpin yang baik.
100

 

Dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru 

banyak sekali kegiatan yang dilakukan kepala madrasah seperti yang 

diungkapkan oleh ibu eny yuliana selaku kepala madrasah: 

Kepala madrasah selalu berusaha menciptakan suasana akrab 

dengan guru dan seluruh staf yang ada di madrasah sehingga 
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antara guru dan kepala madrasah tidak ada kesenjangan begitu  

juga antar sesama guru dan staf yang ada
101

.  

Guru dalam meningkatkan kompetensi profesional dengan 

mengikuti berbagai kegiatan di madrasah maupun di luar madrasah 

seperti yang di ungkapkan oleh bapak puji utomo selaku guru di MI 

Ma‟arif Campurejo: 

Kepala madrasah selalu mendukung usaha guru di MI Ma‟arif 
Campurejo dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya 

dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti 

penataran. Dengan mengikuti penataran diharapkan dapat 

meningkatkan kompetensi profesional yang sudah dimiliki 

oleh guru. Kegiatan penataran diikuti oleh beberapa guru saja 

sebagai perwakilan madrasah dan tugas dari guru yang 

mengikuti penataran tersebut adalah membagikan ilmunya 

kepada guru yang lain. Pentaran yang pernah diikuti yaitu 

penataran guru bahasa inggris dan penataran guru 

matematika.
102

 

Guru selalu aktif mengikuti MGMP sebagai salah satu usaha 

untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, seperti yang 

diungkapkan oleh ibu siti zulaikah:  

Kepala madrasah sebagai manajer menugaskan guru di MI 

Ma‟arif Campurejo  untuk mengikuti kegiatan MGMP. Dengan 

adanya kegiatan tersebut  diharapkan dapat meningkatkan 

kompetensi profesional guru dan dapat menambah 

wawasan/pengetahuan serta hal-hal  yang harus dikembangkan 

dalam proses belajar mengajar. MGMP ini merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh guru-guru yang mengampu mata pelajaran 

yang sama yang diselenggarakan setiap sebulan sekali pada 

minggu pertama. MGMP tidak hanya dilakukan oleh semua 

guru  atau yang lebih spesifik yakni MGMP guru-guru fikih, 

MGMP guru-guru bahasa Arab, tetapi juga guru-guru mata 

pelajaran lain.
103
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Dari pernyataan ibu Siti Zulaikah di atas dijelaskan bahwa 

MGMP merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kompetensi profesional guru dan dapat menambah 

wawasan/pengetahuan serta hal-hal  yang harus dikembangkan dalam 

proses belajar mengajar. 

 Selain hal tersebut, dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru yang menjadi tanggung jawabnya, guru sering 

menambah referensi sebagai usaha dirinya. Sehingga dapat menguasai 

materi secara mendalam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu 

setiani:  

Kepala madrasah sebagai manajer mendukung guru dalam 

meningkatkan kompetensi profesional. Kepala madrasah juga 

menyediakan fasilitas berupa wifi yang dapat digunakan guru 

untuk mengakses internet untuk mencari materi yang dapat  

digunakan untuk memperlancar PBM. Salah satu hal yang 

dilakukan oleh guru untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

perkembangan jaman yang semakin maju adalah dengan 

mencari dan membaca buku-buku terbaru yang berkaitan 

dengan pendidikan, terutama buku-buku yang turut menunjang 

materi pelajaran yang diajarkan. Membaca buku-buku terbaru, 

terutama yang berhubungan dengan pendidikan merupakan 

suatu kebutuhan bagi guru karena guru tidak bisa 

mengandalkan pada satu buku sebagai pegangan dalam 

PBM.
104

  

Dengan demikian peran kepala madrasah sebagai manajer 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru yaitu dengan 

memberikan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti kegiatan 

KKG, seminar, penataran, MGMP,  diklat ataupun workshop. 
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2. Peran kepala madrasah  sebagai supervisor dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru di MI Ma’arif  Campurejo. 

Tugas utama kepala madrasah sebagai supervisor yaitu 

mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. 

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Eny Yuliana sebagai kepala 

madrasah: 

Memberikan motivasi dan dukungan, mengevaluasi, mengatasi 

masalah yang mungkin tejadi di lingkungan madrasah.
105

 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah peran 

kepala madrasah sebagai supervisor sangat penting. Seperti yang 

diungkapkan oleh ibu Setiani:  

Untuk menghindari berbagai peyimpangan, kepala madrasah 

memang perlu melakukan supervisi dan monitoring terhadap 

kegiatan-kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan di 

madrasah.
106

 

Kegiatan kunjungan kelas dapat digunakan oleh kepala 

madrasah sebagai salah satu teknik untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran secara langsung. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Siti 

Zulaikah. 

Kepala madrasah perlu melaksanakan supervisi yang dapat 

dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati 

proses pembelajaran secara langsung terutama dalam 
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pemilihan dan pengunaan metode dan media yang digunakan 

dalam proses pembelajaran.
107

 

Untuk memperkuat pernyataan di atas, peneliti membuktikan 

dengan observasi kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh kepala 

madrasah. Setelah jam istirahat penulis melihat kepala madrasah 

sedang melakukan kunjungan kelas, beliau sedang  mengamati proses 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru.  Kunjungan 

kelas dilakukan setiap seminggu sekali dibuktikan dengan adanya 

jadwal kunjungan kelas yang ada di ruang kepala madrasah. 
108

 

Dengan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kepala 

madrasah melaksanakan tugasnya sebagai supervisor dengan 

melakukan kunjungan kelas setiap satu minggu sekali.  

Peran kepala madrasah sebagai sepervisor sangat penting 

dalam mensupervisi para tenaga kependidikan. Seperti yang 

dijelaskan oleh bapak Puji Utomo: 

Peran kepala madrasah sebagai supervisor sangat penting 

karena  dengan pengawasan semua kegiatan tidak akan keluar 

jalur dan berjalan sesuai dengan aturan dan haluan yang 

berlaku tetapi tidak boleh ada kekangan yang memberatkan.
109

 

Selaku sebagai supervisor kepala madrasah selalu memberikan 

arahan dan bimbingan kepada guru untuk membuat RPP yang baik 

sebelum pelaksanaan KBM seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Setiani. 

                                                 
107

 Lihat transkip wawancara nomor 03/1-W/F-1/23-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini. 
108

 Lihat transkip observasi  nomor 01/O/22-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini 
109

 Lihat transkip wawancara nomor 02/1-W/F-1/22-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini. 



67 

 

 

 

RPP yang baik itu harus berisi komponen-komponen seperti 

nama madrasah, alokasi waktu, standart kompetensi, 

kompetensi dasar, tujuan, indikator, metode, strategi dan 

sumber belajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran, apa yang 

dilaksanakan guru harus sesuai dengan RPP yang telah dibuat 

sebelum mengajar.
110

 

Dari pernyatan ibu setiani diatas, jadi guru sebelum mengajar 

harus membuat RPP terlebih dahulu dan dalam pelaksanaan 

pembelajarannya harus sesuai dengan RPP yang telah dibuat tersebut. 

Kepala madrasah sangat penting dalam upaya peningkatan 

kompetensi profesional guru, karena guru merupakan ujung tombak 

dari keberhasilan belajar siswa. Ibu Siti Zulaikah mengatakan: 

Upaya yang telah dilakukan kepala madrasah untuk 

meningkatkan kompetensi profesional guru yaitu kepala 

madrasah sering mengadakan evaluasi kinerja guru.
111

 

Dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, Kepala 

madrasah juga sering melakukan evaluasi terhadap bapak/ibu guru di 

MI Ma‟arif Sambit Ponorogo. Ibu Eny Yuliana  menjelaskan bahwa: 

Dalam evaluasi ini yang dibahas biasanya menyangkut 

masalah evaluasi kinerja guru dalam mengajar dan 

menjalankan tugasnya. Kemudian evaluasi yang dilakukan 

setiap saat yakni selalu melakukan supervisi (pengawasan) 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas baik dilakukan secara 

rutin maupun tidak langsung. Dengan adanya dampak 

supervisi ini para guru selalu siap dengan tugasnya masing-

masing.
112

 

 

Hal ini menunjukkan bahwa kepala madrasah MI Ma‟arif 

Campurejo Sambit Ponorogo sangat memperhatikan masalah 

kompetensi profesional guru baik dalam segi ilmu pengetahuan, 

wawasan dan keterampilannya. Ibu Setiani mengatakan bahwa: 
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Upaya kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru di MI Ma‟arif Campurejo Sambit Ponorogo 
ini sangat besar sekali dan kepala madrasah sudah berjalan 

sesuai dengan fungsinya, mulai dari pengawasan, pembinaan 

dll.
113

 

Dengan demikian peran kepala madrasah sebagai supervisor 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru yaitu dengan 

memberikan motivasi dan dukungan, mengevaluasi, serta mengatasi 

masalah yang mungkin tejadi. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis data tentang Peran Kepala Madrasah sebagai Manjajer dalam 

Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di MI Ma’arif Campurejo 

Sambit Ponorogo. 

Kepala Madrasah memiliki peran besar bagi pembentukan guru yang 

berkualitas, dengan memberi dorongan, pengarahan, motivasi kerja, 

pembinaan dan pengawasan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

mereka. Produktifitas sekolah bukan semata-mata untuk mendapatkan hasil 

kerja yang sebanyak-banyaknya, melainkan kualitas unjuk kerja amat penting 

diperhatikan. Kepala madrasah/sekolah selaku manager dituntun untuk 

memberikan motivasi terhadap kinerja bawahanya dalam hal ini para guru 

sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Dalam upaya 

meningkatakan kinerja guru kepala madrasah disamping sebagai teladan yang 

baik, juga harus mampu memberdayakan tenaga pendidik yang ada dalam 

madrasah yang dia pimpin.
114

 

Seorang kepala madrasah mempunyai tugas untuk mengatur dan 

menggerakkan sejumlah orang-orang atau guru yang memiliki berbagai sikap, 

tingkah laku dan latar belakang yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan guru 

yang membantu tugas pimpinan secara optimal, maka diperlukan seorang 

pemimpin yang mampu menggerakkan, membimbing, mengarahkan dan 
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merubah tingkah laku bawahannya menuju tercapainya tujuan organisasi 

secara maksimal.  

Dalam menjalankan perannya sebagai manajer kepala madrasah MI 

Ma‟arif Campurejo Sambit Ponorogo selalu berusaha menciptakan suasana 

akrab dengan guru dan seluruh staf yang ada di madrasah sehingga antara 

guru dan kepala madrasah tidak ada kesenjangan begitu  juga antar sesama 

guru dan staf yang ada. Dengan terciptanya suasana yang akrab antar guru 

dan kepala madrasah maka jika terjadi permasalahan dapat diselesaikan 

dengan baik, antar guru dan kepala madrasah dapat saling bertukar pendapat 

sehingga keakraban dalam suatu lembaga bisa terjaga seperti dengan keluarga 

sendiri. 

Kepala Madrasah juga memberikan  kesempatan kepada semua guru 

untuk mengikuti KKG, seminar, diklat ataupun workshop, sehingga 

diharapkan  nantinya dari hasil kegiatan tersebut mampu untuk menerapkan 

dan mengembangkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh di madrasah. 

Yang pernah diikuti guru-guru MI Ma‟arif Campurejo yaitu workshop 

perpustakaan, diklat K13, seminar-seminar kinerja guru dan seminar-seminar 

pembelajaran. 

Kegiatan KKG dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Tempat 

dilaksanakan KKG berpindah – pindah dari madrasah satu ke madrasah yang 

lain dalam 1 KKM. Dalam kegiatan KKG kegiatan yang dilaksanakan yaitu 

pembuatan kisi-kisi dan soal untuk ujian. Untuk kegiatan seminar, diklat, 

workshop dan penataran dilaksanakan jika ada permintaan dari kemenag 
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untuk mengirimkan perwakilan dari madrasah untuk mengikuti kegiatan 

tersebut. Biasanya penyelengara kegiatan memberikan kuota dengan jumlah 

tertentu untuk masing – masing sekolah. Bagi yang ikut kegiatan tersebut 

akan mengajarkan kepada guru lain agar semua tahu dan bisa 

mengembangkan ilmunya. Sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan 

tersebut kompetensi profesional guru dapat meningkat dan guru-guru menjadi 

guru yang berkompeten dan profesional dalam melaksakan tugasnya. 

Kepala madrasah juga selalu mendukung guru dalam upaya – upaya 

peningkatan kompetensi profesionalnya, karena program–program itu baik 

dan berdampak positif. Program–program itu untuk meningkatkan 

profesionalitas guru agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. 

Sehingga dapat mencetak generasi penerus bangsa yang hebat, yang 

berkualitas ber- IMTAK dan ber- IPTEK. Kompetensi profesional yang 

dimiliki oleh guru sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan di suatu 

lembaga karena jika guru disuatu lembaga pendidikan tidak memiliki 

kompetensi profesional yang baik maka generasi yang dihasilkan pun tidak 

berkualitas. Sedangkan saat ini yang dibutuhkan di masyarakat adalah 

generasi-generasi yang memiliki kualitas baik itu ber-IMTAK maupun 

kualitas ber-IPTEK.  

Muwahid Shukhan mengatakan bahwa dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pemimpinan suatu lembaga pendidikan, kepala sekolah atau 

madrasah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai manajer. Dalam rangka 

melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala madrasah harus 
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memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan 

melalui kerja sama atau kooperatif, memberikan kesempatan kepada pera 

tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong 

keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang 

menunjang program madrasah.
115

 

Kepala madrasah dalam memberdayakan tenaga kependidikan 

melalui kerja sama dalam peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan 

di madrasah, kepala madrasah  harus mementingkan kerja sama dengan 

tenaga kependidikan dan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap 

kegiatan. Sehingga semua kegiatan bisa berjalan sesuai dengan apa yang 

sudah direncanakan.  Sebagai manajer kepala madrasah harus mau dan 

mampu mendayagunakan seluruh sumber daya madrasah dalam rangka 

mewujudkan visi, misi dan mencapai tujuan. Kepala madrasah berusaha 

untuk selalu mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Kepala madrasah 

harus mampu menghadapi berbagai persoalan di madrasah dan harus 

senantiasa berusaha untuk menjadi juru penengah dalam memecahkan 

berbagai masalah yang dihadapi oleh para tenaga kependidikan yang menjadi 

bawahanya, serta berusaha untuk mengambil keputusan yang memuaskan 

bagi semua. Sehingga tidak ada kesenjangan antara guru. 

Kepala madrasah memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan 

untuk meningkatkan profesinya, sebagai manajer kepala madrasah harus 

meningkatkan profesi secara persuasif dan dari hati ke hati. Dalam hal ini 
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kepala sekolah harus bersikap demoktratis dan memberikan kesempatan 

kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya 

secara optimal. Misalnya memberi kesempatan kepada bawahanya untuk 

meningkatkan profesinya melalui berbagai penataran dan lokakarya sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. 

Kepala madrasah juga harus berusaha untuk mendorong keterlibatan 

semua tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan madrasah. Jadi semua 

kegiatan yang ada di madrasah dilaksanakan bersama-sama sehingga akan 

menjadi ringan. Dan kegiatan madrasah bisa berjalan dengan baik sesuai 

dengan tujuan pendidikan. 

 

B. Analisis data tentang Peran Kepala Madrasah sebagai Supervisor dalam 

Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di MI Ma’arif Campurejo 

Sambit Ponorogo. 

Kegiatan utama pendidikan di madrasah dalam rangka mewujudkan 

tujuanya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktifitas organisasi 

madrasah bermuara pada pencapaian efisisesi dan efektifitas pembelajaran. 

kepala sekolah sebagai supervisor berarti bahwa dia hendaknya pandai 

meneliti, mencari, menentukan syarat-syarat mana sajakah yang diperlukan 

bagi kemajuan sekolah sehingga tujuan pendidikan disekolah dapat tercapai. 

fungsi utama dari supervisi adalah ditujukan kepada perbaikan pengajaran.
116

 

E. Mulyasa mengatakan bahwa Kepala  sekolah sebagai supervisor dapat 
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dilakukan secara efektif antara lain melalui diskusi kelompok, kunjungan 

kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran.
117

  

Dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisor kepala Madrasah 

MI Ma‟arif Campurejo Sambit Ponorogo selalu memberikan motivasi dan 

dukungan, mengevaluasi, mengatasi masalah yang mungkin tejadi di 

lingkungan madrasah. Untuk menghindari berbagai peyimpangan, kepala 

madrasah memang perlu melakukan supervisi dan monitoring terhadap 

kegiatan-kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan di madrasah Agar 

kegiatan yang dilakukan di madrasah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang sudah direncanakan. 

Kepala madrasah juga perlu melaksanakan supervisi yang dapat 

dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses 

pembelajaran secara langsung terutama dalam pemilihan dan pengunaan 

metode dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sehingga 

dengan pengawasan kepala madrasah semua kegiatan tidak akan keluar jalur 

dan berjalan sesuai dengan aturan dan haluan yang berlaku tetapi tidak boleh 

ada kekangan yang memberatkan. Apabila ada kegiatan pembelajaran yang 

kurang sesuai, kepala madrasah bisa memberikan pengarahan bagaimana 

pembelajaran yang sesuai. 

 Kepala madrasah sangat penting melaksanakan tugasnya sebagai 

supervisor melalui kegiatan kunjungan kelas karena dengan melakukan 

kunjungan kelas kepala madrasah dapat melihat secara langsung proses 
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pembelajaran yang dilakukan oleh guru sehingga jika terjadi kesalahan yang 

dilakukan oleh guru kepala madrasah dapat menegur guru yang bersangkutan.  

Kepala sekolah memiliki tanggungjawab ganda yaitu melaksanakan 

administrasi sekolah sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang baik, 

dan melaksanakan supervisi sehingga guru-guru bertambah dalam 

menjalankan tugas-tugas pengajaran dan dalam membimbing pertumbuhan 

murid-murid.
118

 

Kepala madrasah selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada 

guru untuk membuat RPP yang baik sebelum pelaksanaan KBM. RPP yang 

baik itu harus berisi komponen-komponen seperti nama madrasah, alokasi 

waktu, standart kompetensi, kompetensi dasar, tujuan, indikator, metode, 

strategi dan sumber belajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran, apa yang 

dilaksanakan guru harus sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebelum 

mengajar. Sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik sesuai 

dengan apa yang direncanakan. 

Kepala madrasah sering mengadakan evaluasi kinerja guru. Dalam 

evaluasi ini yang dibahas biasanya menyangkut masalah evaluasi kinerja guru 

dalam mengajar dan menjalankan tugasnya. Kepala madrasah juga melakukan 

evaluasi yang dilakukan setiap saat yakni selalu melakukan supervisi 

(pengawasan) baik di dalam kelas maupun di luar kelas baik dilakukan secara 

rutin maupun tidak langsung. Dengan adanya dampak supervisi ini para guru 

selalu siap dengan tugasnya masing-masing. Dengan adanya kegiatan 
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evaluasi ini guru dapat mengetahui kinerja yang dilaksanakan selama ini 

sudah sesuai atau belum sehingga mereka dapat memperbaiki kinerja yang 

mereka lakukan jika kurang sesuai. 

Langkah yang perlu dikerjakan kepala madrasah sebagai supervisor 

antara lain: 

a. Membimbing guru agar dapat memilih metode mengajar yang tepat. 

Kepala madrasah memberi arahan dan membimbing guru-guru dalam 

memilih metode yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan.  

b. Membimbing dan mengarahkan guru dalam pemilihan bahan pelajaran 

yang sesuai dengan perkembangan anak dan tuntutan kehidupan 

masyarakat. 

Kepala madrasah menyediakan fasilitas berupa wifi yang dapat digunakan 

guru untuk mengakses internet untuk mencari materi yang sesuai dengan 

perkembangan anak dan perkembangan jaman. 

c. Mengadakan kunjungan kelas yang teratur, untuk observasi pada saat guru 

mengajar dan selanjutnya didiskusikan dengan guru. 

Kepala madrasah selalu melakukan kunjungan kelas setiap satu minggu 

sekali untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung terutama 

dalam pemilihan dan pengunaan metode dan media yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

d. Menyelengarakan rapat rutin untuk membawa kurikulum pelaksanaanya di 

sekolah. 
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Kepala madrasah sering  melakukan evaluasi terhadap bapak/ibu guru. 

Dalam evaluasi ini yang dibahas biasanya menyangkut masalah evaluasi 

kinerja guru dalam mengajar dan menjalankan tugasnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Peran Kepala Madrasah sebagai Manajer dalam Meningkatkan 

Kompetensi Profesional Guru di MI Ma‟arif Sambit Ponorogo yaitu, 

kepala sekolah selalu berusaha menciptakan suasana akrab dengan guru 

dan seluruh staf yang ada di madrasah sehingga antara guru dan kepala 

sekolah tidak ada kesenjangan begitu  juga antar sesama guru dan staf 

yang ada. Dan memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga 

kependidikan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. 

Misalnya memberi kesempatan kepada semua guru untuk meningkatkan 

profesinya melalui kegiatan KKG, MGMP, penataran, seminar, diklat 

ataupun workshop. 

2. Peran Kepala Madrasah sebagai Supervisor dalam Meningkatkan 

Kompetensi Profesional Guru di MI Ma‟arif Campurejo Sambit Ponorogo 

yaitu dengan melalui kegiatan diskusi kelompok, kunjungan kelas, 

evaluasi kinerja, pembicaraan individual, dan mengatasi masalah yang 

mungkin tejadi dilingkungan sekolah. 
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1. Kepada Kepala Madrasah 

Kepala madrasah hendaknya selalu menciptakan suasana akrab 

dengan guru dan staf yang ada sehingga tidak menimbulkan 

kesenjangan antar guru dan kepala madrasah maupun dengan staf 

yang ada di madrasah. 

2. Kepada Guru  

Guru hendaknya selalu meningkatkan kompetensi profesionalnya 

dengan melalui kegiatan KKG, MGMP, penataran, seminar, diklat 

maupun workshop. 

3. Kepada Peneliti Berikutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penilitiannya, 

khususnya penelitian tentang 5 peran kepala madrasah (sebagai 

edukator, administrator, leader, inovator, dan motivator) 

 

 

 

 

 

 


