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STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN 

 PROFESIONALISME GURU  

DI SMP NEGERI 3 COLOMADU 

 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1) Strategi kepala 

sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMP Negeri 3 Colomadu. 

2) Dampak- dampak terhadap guru dari strategi yang dilakukan oleh  kepala 

sekolah dalam  meningkatkan profesionalisme guru.Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Metode pnegumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif analisis, 

dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yang berangkat dari 

kejadian-kejadian umum kemudian direduksi menjadi bagian-bagian khusus. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Kepala sekolah menggunakan lima strategi 

dalam meningkatkan profesionalisme guru yaitu pendampingan, program 

pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), workshop, 

peningkatan kualifikasi pendidikan guru, dan supervisi akademik. 2) Dampak dari 

strategi yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru 

pertama yaitu pendampingan menggalang kerjasama antara guru dengan guru 

maupun guru dengan kepala sekolah untuk saling bertukar informasi dari 

pengalaman terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Kedua yaitu program 

pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) problematika terkait 

dengan mata pelajaran akan terselesaikan dengan baik. Ketiga yaitu workshop 

guru mendapatkan keterampilan baru terkait pembelajaran dikelas sehingga guru 

bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Keempat yaitu peningkatan kualifikasi 

pendidikan guru, guru yang belum memenuhi kriteria minimal kualifikasi 

pendidikan guru maka akan terpenuhi kriteria minimal menurut undang-undang. 

Kelima yaitu supervise akademik menjadi kritik yang membangun untuk para 

guru sehingga kedepannya semakin lebih baik. 

 

Kata kunci : kepala sekolah, strategi,  profesionalisme guru  

 

Abstract 
 
This research aims to find out and describe. 1) the principal’s strategy in 

increasing the professionalism of teachers in 3 colomadu state junior high school. 

2) the effects on teachers of the strategies undertaken by the principal in 

enhancing teacher professionalism.This type of research is qualitative research. 

Data collection methods using observation, interviews and documentation. Data 

analysis using descriptive analysis, with the conclusion drawing using a deductive 

method that departs from general events and than reduced to specific parts.The 

result of this study are: 1) School principals used five strategies to improve 

teacher professionalism, namely mentoring, empowerment programs for subject 

teachers (MGMP), wrokshops, improvement of teacher education qualification, 

academic supervision. 2) the impact of the strategy undertaken by the principal in 
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enhancing the professionalism of the first teacher is the mentoring of fostering 

cooperation between the teacher with the principal to exchange information from 

experiences related to the problems at hand. Secondly, the problem teacher 

program (MGMP) empowerment program for subjects related to the subject 

matter will be resolved propely. Third, the teacher’s workshop gained new skills 

related to classroom learning so that the teacher could created new innovations. 

Fourth, namely improving teacher education qualification, teachers who have  not 

met the minimum criteria according to the law. Fifth, academic supervision 

becomes constructive criticism for teachers so that in the future it will get better.  

 

Keywords: headmaster, strategy, teacher professionalis 

 

1. PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

  Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuan secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi 

sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat. 

Melalui dunia pendidikan seseorang akan mendapatkan ilmu pengetahuan, 

wawasan, dan ketrampilan. Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya 

pendidikan, pendidik merupakan komponen sumber daya manusia yang harus 

dibina dan dikembangkan terus-menerus. Pembentukan profesi pendidik dapat 

dilaksanakan melalui program pendidikan pra-jabatan maupun program dalam 

jabatan. 

  Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 

dilansir oleh Itjen Kemendikbud pada sabtu 15 September 2018 bahwa 

berdasarkan hasil uji kompetensi guru, pencapaian rata-rata nasional baru 53,02 

masih dibawah standar kompetensi minimal yang ditetapkan yakni 55,0. Hal ini 

merupakan suatu keprihatinan yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan 

untuk meningkatkan kompetensi professional pendidik. 
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  Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peran optimalisasi 

kepala sekolah karena Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan (di 

sekolah) yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan 

program pendidikan di sekolah serta sebagai pengelola kepala sekolah memiliki 

tugas mengembangkan kinerja personel, terutama meningkatkan kompetensi 

professional guru. 

  Soewadji Lazaruth menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai 

administrator pendidikan, supervisor pendidikan, dan pemimpin pendidikan. 

Kepala sekolah berfungsi sebagai administrator pendidikan berarti untuk 

meningkatkan mutu sekolahnya, seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan 

mengembangkan fasilitas sekolahnya misalnya gedung, perlengkapan atau 

peralatan dan lain-lain yang tercakup dalam bidang administrasi pendidikan. Lalu 

jika kepala sekolah berfungsi sebagai supervisor pendidikan berarti usaha 

peningkatan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu para 

pendidik dan seluruh staf sekolah, misalnya melalui rapat-rapat, observasi kelas, 

perpustakaan dan lain sebagainya. Dan kepala sekolah berfungsi sebagai 

pemimpin pendidikan berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila 

pendidik bersifat terbuka, kreatif dan memiliki semangat kerja yang tinggi. 

Suasana yang demikian ditentukan oleh bentuk dan sifat kepemimpinan yang 

dilakukan kepala sekolah. 

Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan 

kebijakan kepemimpinan kepala sekolah. Karena kepala sekolah merupakan 

seorang pejabat professional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur 

semua sumber organisasi dan bekerjasama dengan para pendidik dalam mendidik 

siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas, kepala 

sekolah harus menempatkan pendidik pada jabatan profesional dengan 

membenahi pendidikanya, membuat pengukuran kinerja pendidik, perbaikan 

sistem, memberi sanksi atas kegagalan pendidik melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya serta memberi penghargaan yang pantas terhadap prestasi pendidik. 

Peran kepala sekolah untuk menyediakan fasilitas pembelajaran, melakukan 

pembinaan pertumbuhan jabatan pendidik, dan dukungan profesionalitas lainnya 
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menjadi suatu kekuatan tersendiri bagi pendidik melaksanakan tugas 

profesionalnya. 

Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah memiliki peran dan kontribusi 

yang sangat strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru. Seorang 

pendidik yang ideal menurut Uzer Usman mempunyai tugas pokok yaitu 

mendidik, mengajar dan melatih. Guru profesional harus memiliki empat 

kompetensi yaitu kompetensi pedagogic, kepribadian, sosial dan profesional. 

Disamping itu guru harus memiliki pengetahuan yang luas, bijak dan dapat 

bersosialisasi dengan baik. 

SMP N 3 Colomadu mempunyai output yang sangat bagus. Dilihat dari 

banyaknya prestasi dan juga penghargaan yang dimiliki. Disamping itu sekolah 

SMP N 3 Colomadu ini juga sudah SSN (Sekolah Standar Nasional).  

Tenaga pengajar yang dimiliki oleh SMP N 3 Colomadu merupakan 

tenaga pendidik yang sangat berkompeten dan sangat berkuliatas dilihat dari guru 

yang ada rata-rata sudah bergelar sarjana. Selain itu juga ketika pendaftaran siswa 

baru setiap tahunnya antusiasme para orang tua mendaftarkan anaknya sangat 

tinggi sekali, dilihat dari banyaknya para pendaftar. Namun dari semua pendaftar 

tidak diterima semuanya. Hanya yang bisa lolos tes yang bisa diterima, karena 

sekolah ini menginginkan siswa-siswanya yang berprestasi dan berkualitas. 

Berdasarkan alasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang bagaimana strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di SMP N 3 Colomadu sehingga sekolah tersebut bisa 

menjadi salah satu sekolah yang favorit dan juga banyak memperoleh prestasi. 

 

2. METODE 

 Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu 

penelitian yang menggunakan teknik-teknik pengumpulan data dan informasi dari 

kehidupan nyata dan keadaan yang sebenarnya dengan tujuan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan dan memecahkan masalah di masyarakat. 

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kualitataif. 
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Penelitian ini berusaha untuk menelaah dan mengetahui fenomena-fenomena yang 

dialami subyek penelitian dengan menggunakan metode pengunmpulan data. 

  Sumber data yang di peroleh dari objek tempat penelitian sekolah. Sumber 

data utama didapat dari Kepala Sekolah selaku penanggung jawab utama terhadap 

program sekolah. Selain itu, sumber data juga didapat dari guru yang menjadi 

sasaran dalam program kepala sekolah Subyek utama didapat dari Kepala Sekolah 

sebagai pencetus strategi peningkatan profesionalisme  guru. Selain itu, juga guru 

sebagai subjek data pendukung. 

  Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian bersifat 

kualitatif dan dilakukan melalui penelitian lapangan. Penyajian data tidak  

dijabarkan dan dijelaskan dengan angka atau statistik namun melalui deskripsi, 

yaitu dengan data dikumpulkan lalu secara keseluruhan diuraikan berdasarkan 

persoalan yang telah diteliti sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh 

pembaca. Di dalam penelitian, sumber utama sebagai subjek penelitian ialah 

seorang yang secara langsung berhubungan dengan penulis untuk memberikan 

informasi maupun data yang menyatakan suatu kondisi dan situasi yang terjadi di 

suatu tempat atau lokasi yang dijadikan tempat penelitian.Sehingga dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer, yaitu Kepala Sekolah SMP 

Negeri 3 Colomadu. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan teori di BAB II strategi merupakan alat untuk mencapai sebuah 

tujuan organisasi dengan tujuan untuk jangka panjang serta untuk tindak lanjut 

kedepanya, dan strategi juga merupakan rencana yang disatukan secara 

menyeluruh dan terpadu untuk mengaitkan keunggulan organisasi yang dirancang 

untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi tercapai. Sedangkan pada teori 

BAB II strategi kepala sekolah merupakan rencana kepala sekolah sebagai 

seorang pemimpin untuk merancang perbaikan agar lebih jelas  dan lebih terarah 

agar mampu menghadapi tantangan dimasa saat ini maupun di masa depan. 

Profesionalisme guru merupakan guru yang terlatih dengan baik, serta memiliki 

pengalaman yang banyak dibidangnya serta memiliki kriteria yang melekat pada 
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dirinya yaitu berupa kesalehan pribadi, kepekaan social, integritas keilmuan, 

keahlian pedagogic, dan kepemimpinan. 

 Pada BAB II ada 13 strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 

profesionalisme guru, diantaranya Program peningkatan kualifikasi pendidikan 

guru, Program penyetaraan dan sertifikasi, Program supervisi pendidikan, 

Program Pelatihan terintergrasi berbasis kompetensi, MGMP, Simposium Guru, 

Program pelatihan tradisonal, Membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah, 

Berpatisipasi dalam pertemuan ilmiah, Melakukan penelitian (khususnya 

penelitian tindakan kelas), Mengikuti berita actual dari media pemberitaan, 

Berpatisipasi aktif dalam organisasi profesi, Menggalang kerjasama dengan teman 

sejawat.  

 Pada penelitian ini terdapat 5 strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di SMP Negeri 3 Colomadu, antara lain : 

3.1 Pendampingan 

Kepala sekolah memiliki beberapa peran utama yaitu sebagai seorang leader, 

educator, motivator dan juga inovator. Sebagai seorang leader kepala sekolah 

menginisiasi untuk melakukan kegiatan pendampingan setiap pekan satu kali. 

Program pendampingan ini dilakukan dalam ruang lingkup SMP Negeri 3 

colomadu setiap satu pekan sekali yaitu setiap hari senin setelah upacara bendera 

dan sebelum jam pelajaran keempat dimulai. Sebelum kegiatan pembinaan 

dimulai terlebih dahulu semua guru wajib untuk mengikuti upacara bendera dan 

harus datang tepat waktu supaya dapat memberi contoh yang baik kepada peserta 

didik. Dalam kegiatan pembinaan, pemberian motivasi menjadi topik utama yang 

disampaikan kepala sekolah. Setalah pemberian motivasi kepala sekolah memulai 

dengan kegiatan inti yaitu mendengarkan tentang permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi guru terkait dengan akademik, dan juga memberikan kesempatan 

bagi guru-guru untuk menyampaikan saran dan kritik kepada kepala sekolah. 

Sebagai seorang leader  kepala sekolah berupaya menjadi semakin lebih baik 

salah satunya yaitu dengan melaksanakan Pendampingan. Pendampingan ini 

berupa diskusi  terkait dengan permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh 

guru terkait dengan akademik serta pemberian masukan-masukan oleh guru 
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kepada kepala sekolah yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah, Sehingga 

setiap permasalahan yang terjadi terkait dengan sekolah akan terselesaikan secara 

efisien dan cepat dengan melibatkan semua komponen sekolah. Hasil dari 

pendampingan ketika ada permalahan makan akan terselesaikan secara cepat dan 

efisien dengan melibatkan semua komponen sekolah dan juga akan menggalang 

kerja sama dengan sesama serta akan saling memberikan masukan untuk 

penyelesaian yang dihadapi. 

3.2 Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

Kepala sekolah sebagai managerial membantu para guru untuk meningkatkan 

profesionalitasnya dengan cara guru diutus untuk mengikuti Kegiatan MGMP. 

MGMP  merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kepala sekolah untuk 

menunjang keprofesionalan guru dan sebagai sebuah wadah bagi guru-guru mata 

pelajaran untuk saling berdiskusi dan saling meningkatkan kompetensinya secara 

bersama-sama. Kegiatan MGMP ini pada umumnya dilaksanakan setiap satu 

minggu sekali sesuai dengan jadwal masing- masing mata pelajaran dan Terdapat 

masing-masing perwakilan dari tiap mata pelajaran untuk mengikuti kegiatan 

tersebut. Hasil dari kegiatan MGMP bagi guru yaitu ketika ada permasalahan-

permasalahan terkait dengan mata pelajaran yang diampu maka akan terselesaikan 

berdasarkan pengalaman dari sekolah masing-masing.   

3.3 Workshop 

Salah satu strategi kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru yaitu 

mengirim paru guru untuk berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah, Salah satunya 

yaitu mengirim para guru  untuk mengikuti kegiatan workshop guna untuk 

menunjang profesionalitas para guru. Kegiatan workshop yaitu berupa pelatihan 

penambahan keterampilan untuk menunjang keprofesionalitasan para guru 

didalam mengajar didalam kelas, serta penambahan wawasan terkait dengan 

tantangan yang dihadapi didunia pendidikan baik dimasa sekarang maupun 

dimasa yang akan datang. 
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3.4 Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru 

Program ini diberikan kepada guru yang memiliki keinginan maupun yang belum 

mencapai standar kriteria pendidik menurut undang-undang untuk melanjutkan 

study nya tanpa menggangu kegiatannya sebagai seorang pendidik. Kepala 

sekolah sebagai seorang leader memberi kesempatan bagi guru untuk melajutkan 

kuliah baik secara mandiri maupun lewat beasiswa agar mencapai kualifikasi 

minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

3.5 Supervisi Akademik 

Kepala sekolah sebagai supervisor memiliki tugas untuk melakukan penilaian, 

mengukur dan mengevaluasi sejauh mana kemampuan guru dalam melakukan 

pembelajaran serta membantu mengatasi kesulitan guru dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan Permendiknas nomer 13 tahun 

2017 tentang kompetensi kepala sekolah tentang kompetensi supervise kepala 

sekolah dimana seorang kepala sekolah harus melaksanakan supervisi kepada 

guru. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah SMP Negeri 3 Colomadu 

dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru yaitu dengan cara menilai, 

mengevaluasi masalah kinerja guru, yang apabila didapatkan guru belum 

memenuhi kriteria supervisi akademik, maka akan dilakukan supervisi lanjutan 

atau yang disebut dengan supervise klinis. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang 

wajib di ikuti oleh guru. 

Berdasarkan pemaparan data dan teori serta analisis yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa SMP Negeri 3 Colomadu memiliki lima program yang 

dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru.  

pertama adalah pendampingan kegiatan pendampingan ini upaya kepala 

sekolah dalam menjalin kerjasa sama antara guru dengan guru maupun antara 

guru dengan kepala sekolah dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapai terkait dengan akademik maupun masukan-masukan untuk kepala 

sekolah. 

Kedua adalah Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) dimana guru diutus satu minggu sekali oleh sekolah untuk 

melaksanakan kegiatan MGMP sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang diampu 
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masing-masing. Kegiatan MGMP ini merupakan wadah untuk berdiskusi untuk 

semua guru mata pelajaran terkait dengan permasalahan-permasalahan terkait 

dengan pembelajran. 

Ketiga adalah Workshop merupakan kegiatan dimana kepala sekolah 

mengutus para guru secara bergantian untuk mengikuti kegiatan worshop. 

Kegiatan workshop ini bertujuan untuk menambah keterampilan para guru serta 

untuk menunjang keprofesionalisme para guru. 

Keempat adalah peningkatan kualifikasi pendidikan guru program lanjut 

studi di perguruan tinggi yang dilakukan oleh guru yang belum memiliki 

kualifikasi akademik minimal sesuai dengan undang-undang. Kegiatan tersebut 

dilakukan dengan pembiyaan sendiri maupun secara beasiswa tanpa mengganggu 

tugasnya sebagai seorang pendidik. 

Kelima adalah supervisi akademik merupakan usaha dari kepala sekolah 

untuk menilai, mengevaluasi masalah kinerja guru. Sehingga kepala sekolah bisa 

melihat kinerja guru sejauh mana serta berguna bagi guru untuk menjadi lebih 

baik lagi kedepannya. 

 Strategi yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan 

profesionalisme guru memiliki dampak bagi guru, diantaranya:  

a. Pendampingan 

Program pendampingan ini dilakukan dalam lingkup internal SMP Negeri 3 

Colomadu setiap satu pekan sekali yaitu pada hari senin setelah upacara 

bendera dan sebelum jam pelajaran keempat dimulai. Kegiatan pendampingan 

ini sangat membantu bagi para guru ketika ada permasalahan terkait dengan 

sekolah akan dicarikan solusi secara cepat dan efisien dengan melibatkan 

semua komponen sekolahKegiatan pendampingan ini sangat membantu bagi 

para guru ketika ada permasalahan terkait dengan sekolah dan akademis akan 

dicarikan solusi secara cepat dan efisien dengan melibatkan semua komponen 

sekolah. Kegiatan pendampingan ini juga memberikan dampak permasalahan-

permasalahan yang terjadi disekolah akan terselesaikan secara bersama-sama 

serta akan menambah tali persaudaraan semakin erat.Pendampingan ini juga 

dapat mewujudkan kompetensi sosial saling menghargai antar perbedaan 
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(respek) terhadap mengelola suatu konflik, serta dapat  menggalang kerjasama 

antar guru serta kepala sekolah serta akan saling tukar informasi dan berbagi 

pengalaman terkait dengan permasalahan yang dihadapi. 

b. Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

Salah satu strategi kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di 

SMP Negeri 3 Colomadu yaitu melalui forum Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali. Kegiatan MGMP ini 

juga membantu bagi para guru untuk mencapai salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh guru  professional yaitu kompetensi sosial. Serta MGMP 

juga memberikan konstribusi yang sangat besar untuk menunjang 

keprofesionalisme guru, Guru akan bersharing dan tukar informasi terkait 

dengan pembelajaran serta segala problematika tentang pembelajaran akan 

terselesaikan dan juga para guru akan mendapatkan masukan-masukan untuk 

meningkatkan profesionalismenya. Dampak MGMP bagi guru yaitu segala 

problematika tentang pembelajaran akan terselesaikan dan juga para guru akan 

mendapatkan masukan-masukan untuk meningkatkan profesionalismenya. 

c. Workshop 

Strategi Kepala sekolah untuk meningkatkan keprofesionalisme guru dengan 

cara mengutus para guru secara bergantian utuk mengikuti kegiatan workshop 

guna untuk menunjang salah satu kompetensi guru professional yaitu 

kompetensi pedagogic. Guru memiliki inovasi ketika  proses pembelajaran 

dikelas, sehingga para siswa tidak merasa bosen ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Guru juga bisa mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi 

dimasa depan. 

d. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru 

Sebagai seorang leader sekaligus motivator kepala sekolah dituntut untuk 

mampu mengembakan kualitas dan kapasitas para guru. Untuk itu kepala 

sekolah memberikan keleluasaan dan dorongan kepada para guru untuk 

mengembangkan kapasitas nya dengan mengikuti studi lanjut bagi guru yang 

ingin meningkatkan bidang keilmuannya tanpa mengganggu pekerjaannya 

sebagai pendidik. Di SMP Negeri 3 Colomadu terdapat 3 guru yang sedang 
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menempuh studi S1 satu orang dan S2 dua orang. Program ini merupakan salah 

satu strategi kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. 

Sebagaimana menurut Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah 

Tahun 2005, Kepala sekolah berupaya meningkatkan kualifikasi pendidikan 

guru yang belum memenuhi kriteria minimal kualifikasi pendidikan guru. 

Dampak bagi guru yang belum sesuai dengan kriteria minimal kualifikasi 

akademik maka akan terperpenuhi sehingga akan memudahkan guru untuk 

menjadi guru yang professional dan menjadikan guru memiliki banyak 

tambahan ilmu. 

e. Supervisi Akademik 

Sebagai seorang supervisor kepala sekolah harus senantiasa memantau dan 

mengembangkan potensi setiap unsur organisasi dalam hal ini guru dengan 

rencana dan ukuran yang jelas. Kepala sekolah dengan cara membantu 

kesulitan guru dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran. Kegiatan 

supervisi ini dilaksanakan secara terjadwal, sehingga kegiatan tersebut berjalan 

secara efektif. Dampak dari kegiatan supervisi bagi guru yang dilaksanakan 

oleh kepala sekolah menjadi kritik yang membangun bagi para guru yang 

masih kurang dalam kegiatan proses pembelajaran, sehingga setelah 

diakadakan supervisi oleh kepala sekolah performa pengajaran akan lebih baik 

lagi dari waktu kewaktu.  

 Berdasarkan analisis yang dilakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kepala sekolah SMP Negeri 3 Colomadu telah melaksanakan strategi-strategi 

dalam meningkatkan profesionalisme guru yang memberikan dampak yang 

sangat baik bagi para guru.  

 Pertama adalah pendampingan yang berdampak bagi guru ketika ada 

permasalahan akademik yang terjadi maka akan dicarikan solusi secara cepat 

dan efisin dengan melibatkan semua komponen sekolah dan juga akan menjalin 

silaturahmi yang erat sesame guru.  

 Kedua adalah Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) program ini merupakan wadah sharing antar sesama guru 

mata pelajaran sehingga ketika ada permasalahan dalam mata pelajaran 
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tersebut akan terselesaikan berdasarkan pengalaman- pengalaman guru dari 

sekolah lain. Dampak MGMP bagi guru ketika ada problematika terkait dengan 

mata pelajaran yang diampu akan terselesaikan secara bersama-sama 

berdasarkan pengalaman disekolah masing-masing.  

 Ketiga adalah workshop kegiatan workshop merupakan kegiatan untuk 

menambah keterampilan para guru ketika dalam proses pembelajara. Dampak 

yang dirasakan para guru dari kegiatan workshop ini para guru jadi lebih 

terampil lagi dalam pemilihan strategi, dalam mengembangkan pembelajaran 

dikelas sehingga proses pembelajaran lebih menarik.  

 Keempat adalah peningkatan kualifikasi pendidikan guru merupakan 

kesempatan bagi guru yang belum memenuhi kriteria minimal kualifikasi 

pendidikan guru yang sesuai dengan undang-undang untuk melanjutkan 

studinya baik melalui beasiswa maupun mandiri. Dampak bagi guru, guru yang 

belum memenuhi kriteria minimal kualifikasi akademik akan terpenuhi sesuai 

dengan undang-undang dan juga  membantu guru dalam proses kelangsungan  

pembelajaran. 

 Kelima adalah supervi akademik merupakan salah satu tugas kepala 

sekolah sebagai supervisior untuk membantu guru mengadakan evaluasi terkait 

dengan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Kegiatan supervisi akademik 

ini memiliki dampak yang baik bagi guru yaitu menjadi bahan kritikan yang 

membangun bagi guru, sehingga kedepannya akan semakin lebih baik lagi 

dalam mengajarnya. 

 

4. PENUTUP 

Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru yaitu dengan 

menjalankan beberapa program, yaitu: Pendampingan, Pendampingan merupakan 

kegiatan yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah untuk melakukan diskusi 

dengan guru terkait dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan sekolah 

maupun akademis yang dihadapi oleh guru.  Program Pemberdayaan Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP)  Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran merupakan wadah untuk sharing dan berdiskusi sesama guru mata 
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pelajaran yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali . Workshop, Kegiatan 

Workshop merupakan kegiatan pembekalan yang berupa pemberian keterampilan 

baru untuk para guru terkait dengan  kegiatan belajar mengajar didalam kelas. 

Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru Program yang diperuntukkan 

bagi guru yang belum memenuhi kriteria minimal kualifikasi pendidikan maupun 

yang berkeinginan untuk melanjutkan studinya baik secara beasiswa maupun 

secara mandiri. Program Supervisi Akademik, Kepala sekolah melakukan 

supervisi terhadap guru dengan menilai dan mengevaluasi kinerja guru, apabila 

didapati guru belum memenuhi kriteria kinerja yang baik, maka akan diadakan 

supervisi lanjutan atau supervisi klinis. Dampak dari strategi kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru yaitu: Pendampingan, Pendampingan dapat 

menjalin kerjasa sama antara guru dengan guru maupun antara guru dengan 

kepala sekolah dan juga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait 

dengan akademik dengan melibatkan semua komponen sekolah. Program 

Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kegiatan Program 

Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajran (MGMP) membantu mengatasi 

permasalahan para guru terkait dengan pembelajaran . Workshop Kegiatan 

Workshop berdampak para guru mendapatkan keahlian baru  terkait dengan 

pembelajaran sehingga guru bisa menciptakan inovasi-inovasi baru terkait 

pembelajaran dikelas agar tidak membosankan. Peningkatan Kualifikasi 

Pendidikan Guru, Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru membantu guru yang 

belum mencapai standar minimal kualifikasi pendidikan sesuai dengan undang-

undang maka akan terpenuhi secara akademis.  Supervisi Akademik, Kegiatan 

Supervisi Akademik menjadi sebuah kritik yang membangun untuk para guru 

untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya, dan menjadikan para guru lebih 

bersemangat dalam mengajar. 
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