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PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGEMBANGKAN 

KOMPETENSI PROFESIONAL GURUDI SD 

 MUHAMMADIYAH BATURAN 

 

Abstrak 

Sekolah merupakan tempat kegiatan pembelajaran antara guru dengan siswa. Dalam 

pelaksanaan kegiatan sekolah harus ada pemimpin yang mengkoordinasi dan 

menanggungjawab selama kegiatan tersebut berlangsung. Kepala sekolah tidak 

hanya memimpin dan bertanggung jawab terhadap sekolah saja tetapi juga 

bertanggung jawab untuk mengembangkan kompenen yang ada di dalamnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan upaya kepala sekolah dalam 

mengembangkan kompetensi profesional guru di SD Muhammadiyah Baturan. (2) 

Mendeskripsikan kendala dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di 

SD Muhammadiyah Baturan. (3) Mendeskripsikan solusi dalam mengembangkan 

kompetensi profesional guru di SD Muhammadiyah Baturan. Penelitian ini termasuk 

jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan trianggulasi 

metode dan trianggulasi sumber. Hasil penelitian: (1) upaya kepala sekolah yaitu: a. 

Sebagai manager belum memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan guru. b. 

Sebagai administrator belum maksimal dalam pengupayaan berbagai aktifitas 

pengelolaan administrasi program sekolah. c. Sebagai supervisior belum maksimal 

dalam mengevaluasi guru guna mengetahui kelemahan sekaligus keunggulan guru 

saat melaksanakan pembelajaran d. Sebagai leader memiliki tanggung jawab 

menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah. (2) Kendala kepala sekolah 

yaitu: a. Guru senior mudah lupa dalam menguasai media TIK. b. terbatasnya 

sumberdana dan sarana prasarana. (3) Solusi kepala sekolah yaitu: a. Kepala sekolah 

mengadakan pelatihan tentang teknologi informasi dan komunikasi. b. Kepala 

sekolah mendorong untuk terus mengembangkan dan memanfaatkan fasilitas yang 

ada secara mandiri, mengikut sertakan pada penataran. 

 

Kata Kunci: peran kepala sekolah, pengembangan kompetensi profesional, guru. 

 

Abstract 

School is a place for learning activities between teachers and students. In carrying 

out school activities there must be leaders who coordinate and bear responsibility 

during the activity. The principal not only leads and is responsible for the school but 

is also responsible for developing the components in it. This study aims to: (1) 

Describe the efforts of school principals in developing teacher professional 

competencies at Muhammadiyah Baturan Elementary School. (2) Describe the 

constraints in developing teacher professional competencies at Muhammadiyah 

Baturan Elementary School. (3) Describe solutions in developing teacher 

professional competencies at Muhammadiyah Baturan Elementary School. This 

research is a type of qualitative research. The technique of collecting data is done by 

interviews, observation and documentation. The data validity technique uses 

triangulation methods and source triangulation. The results of the study: (1) the 

principal's efforts, namely: a. As a manager, there is no appropriate strategy to 
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empower teachers. b. As an administrator it has not been maximized in seeking 

various activities in the administration of school programs. c. As a supervisior, it is 

not maximal in evaluating teachers to find out the weaknesses as well as the 

superiority of the teacher when implementing learning d. As a leader, it has the 

responsibility to move all the resources in the school. (2) Principal constraints, 

namely: a. Senior teachers easily forget about mastering ICT media. b. limited 

resources and infrastructure. (3) Principal solutions, namely: a. The principal 

conducts training on information and communication technology. b. The school 

principal encourages to continue to develop and utilize existing facilities 

independently, including in upgrading. 

 

Keywords: the role of the principal, the development of professional competence, 

the teacher. 

 

1. PENDAHULUAN  

Salah satu komponen penting dalam meningkatkan kualitas sekolah adalah kepala 

sekolah. Kepala sekolah adalah manager terdepan dalam sistem persekolahan yang 

terdesentralisasi di tingkat kabupaten. (Pidarta, 2011: 5). Kepala sekolah memegang 

peranan penting dan pimpinan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah. 

Dalam pelaksanaanya di perlukan koordinasi yang tinggi antara kepala sekolah 

dengan guru untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kepala sekolah 

memberi wawasan, mengarahkan guru untuk menjadi lebih baik dalam pengelolaan 

pembelajaran di sekolah. Selanjutnya gurulah yang mengatur siswa. Guru dituntut 

kreatif dan inovatif menerapkan pembelajaran yang efektif serta membuka pola pikir 

mandiri siswa. 

Untuk berfikir dan bekerja secara maksimal guru sangat di pengaruhi oleh 

lingkungan kerja dimana mereka berada, serta manajemen kepala sekolah yang 

profesional. Hal ini sesuai pendapat Vilani dalam Stronge James H, dkk (2013:18) 

yang mengemukakan bahwa “iklim sekolah memengaruhi produktivitas guru, maka 

kualitas pengajaran yang diterima oleh siswa juga turut terpengaruh”. Seorang guru 

harus dibekali kompetensi-kompetensi yang mendukung proses pembelajaran. 

Kompetensi yang di perlukan adalah kemampuan berkomuikasi dengan baik, 

kemampuan mendengarkan keluhan siswa, kemampuan emosional agar lebih 

memahami kebutuhan belajar siswa, ataupun kemampuan memanfaatkan berbagai 

media dan sumber belajar guna meningkatkan efektifitas pembelajaran.  
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Hal yang disebutkan terakhir di atas sangatlah masuk akal, mengingat, proses 

pembelajaran dengan model klasikal di kelas akan terasa menjenuhkantanpa adanya 

inovasi dari guru. Di SD Muhammadiyah Baturan para guru masih banyak yang 

menggunakan metode klasikal, akibatnya pelaksanaan pembelajaran terkesan 

membosankan, selain itu siswa tidak begitu memperhatikan apa yang di sampaikan 

oleh guru sehingga terkesan pengkondisian kelas yang masih kurang maksimal. 

upaya dari seorang kepala sekolah sebagai manajer, memiliki tugas melaksanakan 

kegiatan pemeliharaan dan mengembangkan kinerja personil, terutama meningkatkan 

kinerja dari guru. Kepemimpinan sekolah merupakan faktor yang dapat mewujudkan 

visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah melalui program program yang dilaksanakan 

secara terencana dan bertahap. Kepala sekolah dalam kepemimpinannya dituntut 

untuk mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang memadai untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah terutama dalam 

meningkatkan kinerja guru. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan Jenis penilitan kualitatif. Sugiono (2014 : 8) 

mengemukakan “Metode penelitian kualitatif sering di sebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan di kondisi alamiah, di sebut sebagai 

metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. 

Selain itu Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode 

studi Fenomenologi. Menurut Herdiansyah (2015:135) ”Model yang berkaitan 

dengan suatu fenomena tertentu yang terjadi dan mempengaruhi sudut pandang, 

sikap, persepsi dan bahkan perilaku orang yang memaknainya”. ”. Pendapat tersebut 

di perjelas oleh Sugiyono (2015:16) yang menyatakan bahwa fenomenologi adalah 

merupakan salah satu jenis penelitian kulitatif, dimana peneliti mengumpulkan data 

dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam 

pengalaman hidupnya. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Peneliti mengamati langsung upaya kepala sekolah untuk 

mengembangkan kompetensi profesional guru di SD Muhammadiyah Baturan. 



 
 

4 
 

Pengamatan yang di lakukan peneliti terkait dengan kegiatan yang ada di sekolah 

tersebut. Wawancara dilakukan peneliti secara langsung, narasumber dalam 

penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini triangulasi metode dan triangulasi 

sumber. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Upaya kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru 

di SD Muhammadiyah Baturan  

Upaya kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di SD 

Muhammadiyah Baturan adalah sebagai manager, administrator, supervisor, leader 

sudah di laksanakan akan tetapi masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. 

Kepala sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan 

yang berada dilingkungan sekolah. Kepala sekolah tidak hanya memimpin dan 

bertanggung jawab terhadap sekolah saja tetapi juga memiliki peran yang lainnya. 

Hal ini sependapat dengan Pidarta (2008: 1-5) bahwa peran kepala sekolah adalah: 

3.1.1 Upaya Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

Pekerjaan kepala sekolah yang paling rumit dan berat adalah manajemen karena 

harus menghadapi gejolak gejolak permasalahan internal dan eksternal. Kepala 

sekolah dalam menyelesaikan tugas ini menduduki posisi manajer, yang mengatur 

manajemen. Manajer mempunyai empat fungsi serta di lengkapi dengan tiga 

ketrampilan manajer. Keempat fungsi manajer atau manajemen adalah:1.) 

Perencanaan, yaitu merencanakan tindakan untuk mengatasi masalah. 2.) 

Pengorganisasian, yaitu mengorganisasi orang dan perlengkapan lainnya agar hasil 

perencanaan di atas dapat berjalan. 3.) Penggerak, ialah menggerakan dan 

memotivasi para personalia agar bekerja dengan giat dan antusias. 4.) Pengendalian, 

adalah mengendalikan proses kerja dan hasil kerja agar tidak menyimpang dari 

rencana semula dan kalau menyimpang segera di perbaiki. 

Demikian jika teori yang di kemukakakan di kaitkan dengan penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah di SD Muhammadiyah Baturan 
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sebagai manager sudah cukup baik, akan tetapi masih belum maksimal. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara dan observasi 8 november yang didapatkan beberapa 

hal yang di laksanakan kepala sekolah dalam pengembangan keprofesionalan tenaga 

kependidikan yaitu manajemen yang kurang maksimal dalam penerapannya di 

antaranya manajemen Sumber daya manusia dan sarana prasarana . 

3.1.2 Kepala sekolah sebagai administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator adalah kedudukan yang di miliki kepala 

sekolah untuk merangkai kegiatan dan sejumlah orang dalam lembaga pendidikan 

formal untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis. 

(Hendarman, 2015:19) Selain itu dalam jurnal Purwanti Sri (2013:220) 

mengemukakan kepala sekolah sebagai administrator harus mampu menguasai tugas 

tugasnya dan melaksanakan tugas tugasnya dengan baik. Untuk itu kepala sekolah 

harus kreatif mampu memiliki ide ide dan inisiatif yang menunjang perkembangan 

sekolah. Berbagai tugas yang harus dilakukan kepala sekolah antara lain menyususn 

program tahunan yang mencakup progam pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, 

keuangan dan penyediaan fasilitas fasilitas yang di perlukan. 

Dari teori diatas dan dikaitkan Dalam pelaksanaan terkait dengan administrasi 

kependidikan kepala sekolah SD Muhammadiyah Baturan sudah memenuhi 

tanggung jawabnya sebagai administrator hal ini di sampaikan sebagaimana ketika 

wawancara dengan para guru dan kepala sekolah yang menyampaikan segala 

administrasi terkait dengan silabus, RPP, prota, promes yang sudah dimiliki hal ini di 

dukung dengan dokumen yang di dapat peneliti terlampir di lampiran 10. Sedangkan 

terkait dengan kebijakan, perencanaan kegiatan dan pengadaan sarana prasarana hal 

ini juga di diskusikan bersama para guru di SD Muhammadiyah Baturan 

3.1.3 Kepala sekolah sebagai leader 

Salah satu posisi kepala sekolah adalah memimpin para guru dan pegawai agar 

mereka antusias bekerja serta membuahkan hasil kerja yang sesuai dengan harapan. 

Faktor –faktor yang mendukung kepemimpinan adalah komunikasi, kepribadian, 

keteladanan, tidakan dan memfasilitasi. Kelima faktor inilah yang perlu diperhatikan 

dan dilaksanakan dengan baik oleh kepala sekolah kalau ingin sukses dalam 

memimpin. Pidarta (2008:4) 
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Kepala sekolah sebagai penanggung jawab yang pertama di sekolah harus bisa 

tampil paling depan dalam menggerakan sumber daya yang di miliki sekolah secara 

optimal, dalam hal ini memanfaatkan potensi sumber daya manusia yaitu guru yang 

masih produktif dalam menyumbangkan ide ide kreatifnya sehingga tercapainya 

tujuan dari pendidikan itu. Sebagai mana yang di sampaikan Aldjufri, (2007:91) 

kepala sekolah sebagai leader berfungsi menggerakan seluruh potensi sekolah, 

khususnya tenaga guru dan tenaga kependidikan bagi pencapaian tujuan sekolah. Hal 

tersebut sesuai dengan jurnal dari Purwanti Sri (2013:216) yang mengemukakan 

kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam 

mempengaruhi, mendorong, membimbing , menggerakan, dan mengarahkan guru, 

staff, siswa dan orang tua siswa dan pihak lain untuk bekerja atau berperan serta 

dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.  

Upaya kepala sekolah sebagai leader di SD Muhammadiyah Baturan dalam 

mengembangkan potensi yang di miliki sekolah masih kurang maksimal kususnya 

pengoptimalan kompetensi sumberdaya manusia. hal ini terlihat dari kemampuan 

kreatifitas guru yang kurang berkembang dan kondisi iklim kerja yang monoton. 

3.1.4 Kepala sekolah sebagai supervisor 

Pidarta (2011:4) mengemukakan Kepala sekolah dalam kedudukannya sebagai 

supervisor berkawajiban membina para guru agar menjadi pendidik dan pengajar 

yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dikembangkan pada diri setiap guru 

menyangkut pengembangan individu adalah kepribadian guru, peningkatan profesi 

secara kontinu, proses pembelajaran, sedangkan yang menyangkut kontek sekolah 

adalah penguasaan materi, keragaman kemampuan guru, keragaman daerah, 

kemampuan guru dalam bekerja dengan masyarakat. Selaras dengan pendapat 

mulyasa (2007:111) mengemukakan bahwa tugas dari kepala sekolah adalah sebagai 

supervisor yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. 

3.2 Kendala kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional 

guru di SD Muhammadiyah Baturan. 

3.2.1 Kendala kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional di 

bidang TIK yaitu kurangnya motivasi guru, mengakibatkan kurang 

maksimalnya guru dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 
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dalam menyampaikan pembelajaran khususnya penggunaan LCD dan leptop 

atau komputer kurang optimal padahal ini merupakan bagian dari usaha 

dalam mengembangkan keprofesionalan guru. Hal tersebut sesuai dengan 

jurnal Yayan Mulyana( 2009:94) yang mengemukakan bahwa guru yang 

tidak pernah berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya 

sehingga sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi menyebabkan kualitas pendidikan yang buruk dan 

menimbulkan banyaknya keluhan dan kritikan dari masyarakat untuk guru 

3.2.2 Kendala yang berikutnya adalah Kurang meratanya kemampuan kreatifitas 

guru dalam pengembangan materi pembelajaran serta terbatasnya 

sumberdana dan sarana prasarana membuat guru baru terpengaruh dengan 

lingkungan yang ada, sehingga kreatifitas yang sudah di miliki tidak 

berkembang secara maksimal. Kurangnya wadah bagi guru untuk 

meningkatkan kreativitas dan terbatasnya sarana prasarana di lingkungan 

sekolah mengakibatkan guru kurang maksimal dalam mengembangkan 

kompetensi profesional. 

3.3 Solusi kepala sekolah dalam mengatasi kendala untuk mengembangkan 

kompetensi profesional guru di SD Muhammadiyah Baturan. 

3.3.1 Solusi yang dilakukan kepala sekolah yaitu dengan mendorong guru guru 

untuk mengikuti worksop, mendorong guru untuk memanfaatkan fasilitas 

yang ada, dengan menyediakan jaringan internet di ruang guru. Selain itu 

kepala sekolah juga dapat memanfaatkan sumberdaya manusia agar dapat 

maksimal dalam memberikan kontribusi di sekolah.  

3.3.2 Solusi yang dilakukan kepala sekolah terkait dengan kurang meratanya 

kretifitas guru dalam mengembangkan materi pembelajaran dan terbatasnya 

dana serta sarana prasarana yaitu mendorong para guru untuk 

mengembangkan kemampuannya terkait kompetensi profesional secara 

mandiri dan memaksimalkan fasilitas yang ada secara mandiri guna 

tercapainya hasil yang maksimal. Serta mengikutsertakan guru untuk 

mengikuti KKG (Kelompok Kerja Guru), atau penataran penataran. 
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4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian peran kepala sekolah dalam mengembangkan 

kompetensi profesional guru di SD Muhammadiyah Baturan diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

4.1.1 Upaya Kepala Sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru 

di SD Muhammadiyah Baturan  

Upaya Kepala Sekolah sebagai manager, kepala sekolah belum memiliki strategi 

yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikanya dalam hal kerjasama yang 

kooperatif untuk mengembangkan kompetensi profesional guru. 

Upaya Kepala Sekolah sebagai administrator, memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan berbagai aktifitas pengelolaan administrasi yang bersifat 

pencatatan, penyusun dan pendokumenan seluruh program sekolah. 

Upaya Kepala Sekolah sebagai supervisor, belum melaksanakan tugasnya 

secara maksimal sehingga berakibat kurang mengetahui kelemahan sekaligus 

keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran,serta belum aktifnya membantu 

kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan kata lain kepala sekolah 

kurang maksimal dalam mengupayakan pelaksanaan tugas sebagai supervisor. 

Upaya Kepala Sekolah sebagai leader, belum bisa menggerakkan seluruh 

sumberdaya yang ada di sekolah sehingga belum melahirkan etos kerja dan 

produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan. 

4.1.2 Kendala kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru 

di SD Muhammadiyah Baturanyaitu: 

Kendala kepala sekolah sebagai manager, terbatasnya sumber dana yang di miliki 

sekolah, sehingga menghambat pengadaan program dari kepala sekolah.  

Kendala kepala sekolah sebagai administrator, Guru kurang menguasai media 

TIK sebagai bagian dari pengembangan profesional khususnya sehingga dalam 

kegiatan belajar mengajar kurang maksimal, sehingga administrasi penerimaan siswa 

baru belum maksimal dalam penerapannya. Kendala kepala sekolah sebagai 

supervisor, dalam pelaksanaan supervisi kepala sekolah tidak mengalami kendala. 

Kendala kepala sekola sebagai leader sebagia motor penggerak dalam sebuah 
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organisasi, kurang meratanya kemampuan kreatifitas guru dan terbatasnya sarana 

prasarana menjadi masalah tersendiri yang di hadapi kepala sekolah. 

4.1.3 Solusi kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di 

SD Muhammadiyah Baturan yaitu: 

Solusi Kepala sekolah sebagai manager dalam mengatasi keterbatasan dana, kepala 

sekolah meminimalisir program program yang membutuhkan sumber dana yang 

banyak. Solusi kepala sekolah sebagai administrator kepala sekolah memfasilitasi 

guru mengikuti pelatihan tentang, kursus computer dan mengadakan pelatihan 

tentang teknologi informasi dan komunikasi. 

 Solusi kepala sekolah sebagai leader, kepala sekolah menggerakan guru 

untuk mengikuti program KKG guru. Selain itu kepala sekolah juga dapat 

memaksimalkan kemampuan sumber daya manusia dengan program program seperti 

kerja kelompok antara guru muda dan yang tua agar kemampuan memanfaatkan 

media teknologi informasi dan komunikasi sama rata. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka saran dari pihak peneliti 

mengenai peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru 

sebagai berikut: 

4.2.1 Bagi kepala sekolah 

Kepala sekolah sebagai manager harus memiliki strategi yang terwujud pada 

program program kerja dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada secara 

maksimal dan efisien. Kepala sekolah sebagai administrator, di harapkan mampu 

mengelola program program yang ada serta meningkatkannya. Kepala sekolah 

sebagai supervisor, kepala sekolah harus memiliki program yang terencana terkait 

supervisi dan di laksanakan secara berkelanjutan. Kepala sekolah sebagai leader 

harus bisa memberi tauladan terkait kedisiplinan, kerapian, kinerja serta menciptakan 

kondisi lingkungan kerja yang kondusif dalam meningkatkan kompetensi 

profesional. 

4.2.2 Bagi guru 

Di harapkan untuk lebih giat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar sebelum memberikan 
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materi di kelas. Guru hendaknya memahami secara baik tentang penerapan 

pembelajaran innovatif. 

4.2.3 Bagi peneliti selanjutnya 

Di harapkan mampu menjadi sebuah refrensi untuk mengembangkan penelitian dan 

mampu mengembangkannya dari berbagai aspek yang berbeda. 
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