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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 

1 Pasal 1 (1) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berdasar 

dari pengertian tersebut, bermakna guru adalah orang yang bertugas 

membentuk dan mengelola peserta didik sampai terbentuk generasi yang 

diharapkan oleh Negeri ini. Guru dengan segala keterbatasannya terutama 

dari segi status sosial ekonomi dianggap sebagai pelopor di tengah 

masyarakat.  

Guru bertugas sebagai pengajar, pembimbing, administrator kelas, 

pengembang kurikulum, mengembangkan profesi dan membina hubungan 

dengan masyarakat (Ali Mudlofir, 2012: 62). Guruberperan serta dalam 

mengelola kehidupan masa depan calon-calon penerus Bangsa. Guru 

membutuhkan kekuatan besar dalam tugasnya agar tidak terpelanting 

karena tidak adanya keseimbangan antara energi yang dimiliki dan beban 

yang dipikulnya. Pembentukan kekuatan para guru sudah mendapatkan 
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prioritas oleh pemerintah dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2005 dan 

sudah dimulai dengan pelaksanaan Strategi Peningkatan Profesionalisme 

Guru. Beberapa pelaksanaan strategi peningkatan guru ini, sebenarnya 

bukan untuk menyulitkan para guru, namun untuk memberikan energi 

yang lebih bagi para guru itu sendiri.  

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah terletak pada kesiapan di 

sekolah-sekolah. Data dan fakta yang diharapkan dari Pemerintah pusat 

bertujuan untuk pemetaan guru banyak ditentang. Hal ini menyulitkan 

Pemerintah dalam perbaikan mutu pendidikan di Negeri ini. Guna 

peningkatan mutu pendidikan maka, para guru di sekolah tersebut harus 

diberdayakan dengan mengesampingkan ego. Keterampilan kepala 

sekolah dalam memberdayakan guru berdampak pada kualitas sekolah. 

Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang menghasilkan lulusan 

berkualitas yang dihasilkan dari proses pembelajaran yang berkualitas.  

Mutu lulusan tidak hanya ditentukan oleh guru, melainkan oleh 

mutu masukan (siswa), sarana, manajemen, kurikulum dan faktor-faktor 

eksternal lainnya. Kemajuan dalam belajar siswa dipengaruhi oleh 

kepiawaian guru dalam mengajar. Pada proses inilah guru yang berkualitas 

memegang peranan yang sangat penting. Untuk memperoleh guru yang 

berkualitas, diperlukan kepala sekolah yang mampu memberdayakan para 

gurunya. Pemberdayaan guru adalah upaya yang dilakukan oleh kepala 

sekolah untuk meningkatkan kemampuan, kinerja dan komitmen guru agar 

menghasilkan daya dukung yang sangat besar terhadap sekolah, sehingga 
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mereka mampu memberikan pelayanan prima kepada peserta didik, yang 

berdampak pada peningkatan prestasi belajar secara signifikan. 

Pemberdayaan guru pada hakekatnya merupakan upaya kepala sekolah 

untuk membantu guru agar secara individual mampu menangani tanggung 

jawabnya, baik saat sekarang maupun untuk pengembangannya di masa 

depan.  

Pemberdayaan guru dapat dilakukan dengan meningkatkan 

semangat kerja, mendorong pengembangan profesi, membangun 

kolaborasi dan kerjasama, mengkaji dan mengevaluasi kinerja, 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, membuat program reward 

dan punishment, melakukan pelatihan dan pengembangan, menciptakan 

kondisi saling percaya dan meningkatkan partisipasi aktif guru dalam 

menyelesaikan tugas dan pengambilan keputusan. Kepala sekolah harus 

mampu memberikan wewenang dan tanggung jawab yang proposional 

kepada guru. Cara ini, pada satu sisi merupakan proses kaderisasi dan pada 

sisi lain untuk mengakomodir proses peningkatan kompetensi guru secara 

berkelanjutan.  

Program yang dapat diselenggarakan dalam rangka pemberdayaan 

guru adalah pengelolaan kinerja guru. Banyak pengertian yang diberikan 

para ahli mengenai istilah kinerja. Semua mempunyai visi yang berbeda, 

namun secara prinsip kinerja mengarah pada suatu proses dalam rangka 

pencapaian suatu hasil. Kinerja guru yang baik dapat diwujudkan dalam 

suatu konteks tertentu sejalan dengan visi, misi dan strategi yang 
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menunjang pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional 

yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Ketiga hal ini diperlukan 

agar guru lebih mudah dan terarah karena sudah memiliki gambaran dan 

pegangan berupa langkah-langkah mengajar yang harus dilaksanakan 

sesuai strategi yang sudah ditetapkan.  

Kualitas kinerja guru dapat dilihat dari beberapa kompetensi 

meliputi, penguasaan terhadap bahan pengajaran, pengelolaan program 

belajar mengajar, pengelolaan kelas, penggunaan media, penguasaan 

landasan pendidikan, pengelolaan interaksi belajar mengajar, penilaian 

prestasi siswa dan pengenalan fungsi bimbingan dan penyuluhan di 

sekolah. Faktor lain yang merupakan indikator baik tidaknya kinerja guru 

adalah penyelesaian tugas dan pencapaian hasil belajar siswa. Guru 

memerlukan seorang pemimpin dalam pelaksaan tugasnya. Kepala sekolah 

sebagai manajer akan mempengaruhi baik tidaknya kinerja guru. Dengan 

manajemen yang baik pelaksanaan tugas menjadi lebih mudah dan lancar, 

jika ada kesulitan bisa mencari solusi pemecahannya. Dengan adanya 

perhatian, bimbingan dan penghargaan dari kepala sekolah akan 

menambah semangat kerja dari guru-guru.  

Adanya jaminan kesejahteraan dan ketersediaan sarana dan 

prasarana yang mendukung pelaksanaan tugasnya, guru merasa tenang dan 

nyaman serta lebih mudah menyelesaikan tugasnya. Hal ini tentu akan 

mempengaruhi kinerjanya. Kinerja guru merupakan kemampuan guru 

yang di wujudkan melalui perilaku kompeten dalam menerapkan ide, 
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gagasan dan konsep yang menimbulkan tercapainya tujuan kegiatan 

belajar mengajar secara tuntas.  

Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam proses 

pemberdayaan guru. Guru didorong lebih kreatif dan inovatif untuk 

menemukan berbagai metode dan cara baru yang sesuai dan tepat dalam 

proses pembelajaran yang ditujukan demi keberhasilan peserta didik. 

Bobot penilaian dan penghargaan kepada guru hendaknya ditekankan pada 

hal-hal yang lebih esensial dan subtansial yaitu sejauhmana guru dapat 

melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan sejauhmana guru 

dapat mengembangkan pola interaksi belajar yang kondusif, bukan hanya 

sekedar dilihat dari segi kemampuan administrasi semata. Sejalan dengan 

upaya pemberdayaan guru, baik dari segi kinerja maupun 

kesejahteraannya, maka harapan untuk terciptanya sumber daya manusia 

yang berkualitas  menjadi kenyataan dan mampu bersaing secara global.  

Dalam mewujudkan visi pendidikan tahun 2025, yaitu menciptakan 

insan Indonesia cerdas dan kompetitif, diperlukan ketersediaan tenaga 

guru yang professional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

Penghargaan terhadap profesi guru harus terus dilakukan dan ditingkatkan 

sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Konsekuensi dari guru sebagai profesi adalah program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan diarahkan untukn dapat memperkecil jarak antara 
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pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang 

mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan 

berkaitan dengan profesinya. PKB ditujukan untuk mendorong guru dalam 

memelihara dan meningkatkan standar mereka secara keseluruhan dan 

mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai 

sebuah profesi. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan 

dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya, serta membangun 

kualitas pribadi yang dibutuhkan di dalam karir professional seorang guru 

(Priatna: 2013: 191).  

Salah satu persoalaan bagi guru adalah kesejahteraan. Tunjangan 

fungsional yang diskriminatif dibanding dengan profesi lain menimbulkan 

rasa cemburu di kalangan guru. Begitu juga, prosedur kenaikan pangkat 

yang berbelit-belit dan selalu berakir dengan pungutan-pungutan yang 

tidak jelas. Kebanyakan guru berdomisili di luar kabupaten, jarak yang 

jauh merupakan salah satu kendala yang dialami oleh para guru. Peserta 

didik yang mayoritas dikatakan SDM menengah kebawah.  

Akumulasi berbagai persolan yang dihadapi guru berdampak luas 

terhadap melemahnya kinerja guru. Guru melaksanakan tugas semata-mata 

sebagai rutinitas, tanpa disertai proses kreatif dan inovatif. Sudah bisa 

hadir di kelas pun dianggap cukup. Tidak masuk kelas dan hanya diwakili 

oleh tugas yang harus dikerjakan siswa, dianggap wajar. Pemberian 

evaluasi kepada siswa berjalan seadanya, ketika hasil ulangan rendah tidak 
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perlu lagi usaha untuk meneliti kenapa terjadi kegagalan apalagi berusaha 

mencari pengentasannya.  

Sejalan dengan upaya pemberdayaan guru, baik dari segi kinerja 

maupun kesejahteraannya, maka harapan untuk terciptanya sumber daya 

manusia yang berkualitas menjadi kenyataan. Dengan demikian, akan 

terbentuk manusia-manusia yang sanggup menjadi pelopor pembangunan 

di daerahnya masing-masing, dengan memiliki wawasan luas yang mampu 

bersaing secara global. Pemberdayaan guru merupakan salah satu upaya 

yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut tentang Pemberdayaan Guru melalui penelitian yang berjudul 

“Pemberdayaan Guru di SMP Negeri 2 Kismantoro”.  

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkanlatar belakang masalah diatas, fokus penelitian ini 

“Bagaimana pemberdayaan guru di SMP Negeri 2 Kismantoro?”. Fokus 

tersebut dirinci menjadi 3 subfokus.  

a. Bagaimana kinerja guru di SMP Negeri 2 Kismantoro? 

b. Bagaimana peran kepala sekolah dalam pemberdayaan guru di SMP 

Negeri 2 Kismantoro? 
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c. Bagaimana kendala yang dihadapi dan solusinya dalam pemberdayaan 

guru di SMP Negeri 2 Kismantoro? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada 3 tujuan yang ingin dicapai.  

a. Mendeskripsikan kinerja guru di SMP Negeri 2 Kismantoro.  

b. Mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam pemberdayaan guru di 

SMP Negeri 2 Kismantoro.  

c. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dan solusinya dalam 

pemberdayaan guru di SMP Negeri 2 Kismantoro.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Memperluas kajian ilmu manajemen yang menyangkut 

pemberdayaan guru.  

b) Menambah konsep baru yang dapat dijadikan bahan rujukan 

penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu manejemen.  

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru sebagai masukan konstruktif 

untuk bahan peningkatan kualitas kinerja mereka, sehingga mereka 

akan berusaha lebih baik dalam melaksanakan tugasnya.  
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b) Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah yang diteliti, dapat 

merumuskan lebih konkrit tentang perencanaan, pelaksanaan serta 

evaluasi program.  

c) Bagi peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi penelitiuntuk bekal peneliti ketika 

terjun secara langsung dalam dunia pendidikan setelah masa studi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




