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ABSTRAK

Kedudukan guru sebagai tenaga fungsional edukatif yang berada 

di garis terdepan dalam pelaksanaan pendidikan harus memiliki keahlian 

yang dapat dibuktikan dengan sertifikat keguruan. 

Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan tiga faktor yang 

cukup  penting,  yaitu  kompetensi,  sertifikasi,  dan  tunjangan  profesi. 

Ketiga faktor tersebut diprediksi mempengaruhi kualitas pendidikan. 

Sertifikasi erat kaitannya dengan proses belajar, sehingga tidak bisa 

diasumsikan  mencerminkan  kompetensi  yang  unggul  sepanjang  hayat. 

Pasca sertifikasi seyogyanya merupakan tonggak awal bagi guru untuk 

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme secara kontinu.

Padadasarnya  seorang  guru  yang  professional  harus  memiliki 

empat  jenis  kompetensi  dasar  ,  yaitu  (1)  kompetensi  pedagogi  (2) 

kompetensi  profesional,  (3)  kompetensi  sosial,  dan  (4)  kompetensi 

kepribadian.  Kompetensi-kompetensi  tersebut  berperan  sebagai 

fasilitas  dan  pijakan  bagi  guru  untuk  meningkatkan  komitmen  dan 
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kesadaran  berbasis  refleksi  diri  dalam  rangka  meningkatkan 

profesionalismenya.

PENDAHULUAN

Bangsa  yang  kuat  terlahir  dari  masyarakat  yang  sehat, 

masyarakat yang sehat  tercipta dari rakyat yang cerdas, rakyat yang 

cerdas terbentuk dari kepribadian yang mulya, yang memiliki keimanan 

dan ketaqwaan yang tinggi , ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi 

yang  memadai,  semangat  dan  keterampilan  yang  propesional,  juga 

memiliki  kesabaran  dan  keikhlasan  yang  tidak  diragukan.  Semua 

karakteristik  tersebut  wajib  dimiliki  oleh  seorang  Guru  yang 

bernotaben  digugu  dan  ditiru  yang  ucapannya  menjadi  ilmu  dan 

prilakunya  melahirkan  tuntunan  yang  dapat  ditiru  hingga  didikannya 

menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat. 

Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 
tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 
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(At Tahrim : 6)

Guru berkedudukan sebagai tenaga funngsional edukatif yang berada 

pada garis terdepan (Garda Bangsa) yang bertugas untuk menjalankan / 

mengaplikasikan  apa  yang  menjadi  tujuan  bangsa  yaitu  menyediakan 

bahan  pelajaran  dan  menyelenggarakan  proses  belajar  (Fuad  Ihsan, 

1995: 112)

Guru boleh diibaratkan sebagai  lilin  yang menyinarkan hidup pelajar. 

Namun, sebagai guru, kita harus peka terhadap perubahan yang berlaku 

dalam  pendidikan.  Guru  sebagaimana  ditakrif  oleh  Iman  Al-Ghazali 

sebagai  seseorang  yang  menyampaikan  sesuatu  yang  baik,  positif, 

kreatif  atau  membina  kepada  seseorang  yang  berkemampuan  tanpa 

mengira peringkat umur walau terpaksa melalui  dengan pelbagai cara 

dan kaedah sekali pun tanpa mengharapkan sebarang ganjaran (Hamid 

Fahmy Zarkasyi, 1990, hlm. 67).

Bangsa  Indonesia  ini  sangat  merindukan  dan  mengharapkan 

memiliki Guru-guru seperti yang tergambar di atas, akankah bangsa ini 

memiliki Guru-guru semacam itu hingga menjadikan bangsa yang kuat ? 

Pertanyaan tersebut memang klise dan sebenarnya tidak harus 
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diungkapkan karena kita semua tahu bangsa kita memiliki banyak Guru 

baik Guru yang berstatus PNS ataupun Guru Swasta (Honorer), namun 

dengan banyaknya Guru tersebut sudahkah bisa membuktikan bangsa 

ini  maju dan kuat,  sedangkan kita ketahui bahwa bangsa ini  semakin 

hari  semakin  tidak  menentu baik  dari  aspek social,  politik,  ekonomi, 

kebudayaan, bahkan yang paling utama pada segi pendidikan dan moral 

terbukti dengan masih maraknya perseteruan yang tidak sehat antar 

pejabat, tindak kriminal yang bukan hanya dilakukan oleh para penjahat 

tapi juga oleh para pejabat baik pusat atupun daerah berupa korupsi, 

kolusi  dan  nepotisme  (KKN),  kemiskinan  yang  semakin  meningkat 

terbukti  lagi  dengan  akan  digulirkannya  perdagangan  bebas  (AFTA) 

yang  hanya  akan  melahirkan  banyaknya  pengangguran  sehingga 

mengakibatkan sebagian besar prekonomian dan industri  rakyat akan 

tergerus yang akhirnya akan hilang, dalam segi pendidikan dan moral 

terdapat  masih  banyaknya  tawuran  antar  pelajar  bahkan  antar 

mahasiswa,  menurunnya  kualitas  pendidikan  bangsa  Indonesia  yang 

tadinya sebagai acuan banngsa-bangsa lain misal Malaysia, pilipina dan 

Negara  tetangga  lainnya  dalam  hal  pendidikan  tetapi  kini  malah 
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sebaliknya  kita yang mengacu pada bangsa lain, semua ini membuktikan 

bahwa  jelas kita belum dapat mencapai tujuan dengan apa yang dicita-

citakan oleh undang-undang Negara kita yaitu salah satunya UU No. 20 

Tahun 2003 Tentang Sisdiknas pada Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa :

Tujuan pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  Negara  yang 
demokratis dan bertanggungjawab.

Tujuan  dari  pendidikan  adalah  salah  satunya  agar  anak  didik 

dapat mengauasai secara menyeluruh atas apa yang telah diprogramkan 

oleh lembaga pendidikan itu sendiri dari dasar hingga dampak yang akan 

timbul  yang  akan  mereka  hadapi  dari  pengaplikasian  terhadap  yang 

mereka kuasai tersebut. 

Kunci utama untuk melahirkan apa yang menjadi argument di atas 

adalah Guru, Guru propesional yang handal dan bermoral pada dirinya 

terdapat  paduan  dua  ilmu  yakni  Ilmu  Agama  dan  Ilmu  Umum 

(Pengetahuan  dan  Teknologi)  yang  akan  membawa  bangsa  ini  kearah 

yang lebih baik, lebih maju dan pastinya bangsa ini akan kuat.
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Katakanlah:  "Adakah  sama  orang-orang  yang  mengetahui 

dengan  orang-orang  yang  tidak  mengetahui?"  Sesungguhnya 

orang  yang  berakallah  yang  dapat  menerima  pelajaran.  (Az 

Zumar : 9)

 

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu  dan  orang-orang  yang  diberi  ilmu  pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (Al Mujadilah : 11)

 

PROPESIONALISME GURU

Dalam  Islam,  setiap  pekerjaan  harus  dilakukan  secara  professional, 

dalam  arti  harus  dilakukan  secara  benar.  Itu  hanya  dilakukan  oleh 

orang  yang  ahli.  Sesuai  dengan  sabda  Rosulullah  SAW  “Bila  suatu 

urusan  dikerjakan  oleh  orang  yang  tidak  ahli,  maka  tunggulah 

kehancurannya” (Ahmad Tafsir dkk., 2009 : hal. 7)
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Profesionalisme  adalah  paham  yang  mengajarkan  bahwa  setiap 

pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional yaitu orang yang 

memiliki profesi (Ahmad Tafsir dkk., 2009 : hal.  1).  lalu apa profesi 

itu ?

            Menurut  Mukhtar  Lutfi  dari  Universitas  Riau  (Mimbar,  3, 

1984  :  44),  seseorang  memiliki  profesi  bila  ia  memenuhi  kriteria 

berikukt ini. 

1). Profesi harus mengandung keahlian. Artinya, suatu profesi harus 

ditandai dengan suatu keahlianyang khusus yang diperoleh dengan 

cara mempelajarinya secara khusus.

2).  Profesi  dipilih  karena  panggilan  hidup  dan  dipilih  karena 

dirasakan sebagai kewajiban.

3). Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal, artinya 

profesi  itu  dijalani  menurut  aturan  yang  jelas,  dikenal  umum, 

teorinya terbuka.

4).  Profesi adalah untuk masyarakat.

5).  Profesi  harus  dilengkapi  dengan  kecakapan  diagnostic  dan 

kompetensi aplikasi.
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6).  Pemegang  profesi  memiliki  otonomi  dalam  melakukan  tugas 

profesinya.

7).  Profesi memiliki kode etik yang biasa disebut kode etik profesi.

8).  Profesi  harus  memiliki  klien  yang  jelas,  yaitu  orang  yang 

membutuhkan layanan.

Setiap Guru professional  harus memiliki  8 kriteria  tersebut di  atas 

sehingga  profesinya  benar-benar  diakui  oleh  pemerintah  dan 

masyarakat, dan selain ke 8 kriteria di  atas Guru Profesional  harus 

juga  memiliki  empat  jenis  kompetensi  dasar  ,  yaitu  (1)  kompetensi 

pedagogi  (2)  kompetensi  profesional,  (3)  kompetensi  sosial,  dan  (4) 

kompetensi kepribadian.

Persoalan yang muncul kemudian,  bahwa guru yang diasumsikan telah 

memiliki  kompetensi  yang  hanya  berlandaskan  pada  asumsi  bahwa 

mereka  telah  tersertifikasi,  tampaknya  dalam  jangka  panjang  sulit 

untuk  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  akademik.  Bukti 

tersertifikasinya para guru adalah kondisi sekarang, yang secara umum 

merupakan kualitas sumber daya guru sesaat setelah sertifikasi. Oleh 

karena  sertifikasi  erat  kaitannya  dengan  proses  belajar,  maka 

Jurnal  HAYANI



sertifikasi  tidak  bisa  diasumsikan  mencerminkan  kompetensi  yang 

unggul  sepanjang  hayat.  Pasca  sertifikasi  seyogyanya  merupakan 

tonggak awal bagi guru untuk selalu meningkatkan kompetensi dengan 

cara  belajar  sepanjang  hayat.  Untuk  memfasilitasi  peningkatan 

kompetensi  guru,  diperlukan  manajemen  pengembangan  kompetensi 

guru. Hal ini perlu dipikirkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, 

karena peningkatan kompetensi guru merupakan indicator peningkatan 

profesionalisme guru itu sendiri.

Manajemen  pengembangan  kompetensi  guru  dapat  diartikan  sebagai 

usaha  yang  dikerjakan  untuk  memajukan  dan  meningkatkan  mutu, 

keahlian, kemampuan, danketerampilan guru demi kesempurnaan tugas 

pekerjaannya.   Pengembangan  kompetensi  guru  didasarkan  atas 

pertimbangan-pertimbangan  (1)  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan 

teknologi,  khususnya  arus  globalisasi  dan  informasi,  (2)  menutupi 

kelemahankelemahan  yang  tak  tampak  pada  waktu  seleksi,  (3) 

mengembangkan  sikap  profesional,  (4)  mengembangkan  kompetensi 

profesional, dan (5) menumbuhkan ikatan batin antara guru dan kepala 

sekolah.  Secara  teknis,  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  untuk 
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meningkatkan  kompetensi  guru  adalah  (1)  bimbingan  dan  tugas,  (2) 

pendidikan  dan  pelatihan,  (3)  kursus-kursus,  (4)  studi  lanjut,  (5) 

promosi,  (6)  latihan  jabatan,  (7)  rotasi  jabatan,  (8)  konferensi,  (9) 

penataran, (10) lokakarya, (11) seminar, dan (12) pembinaan profesional 

guru (supervisi pengajaran).

Manajemen peningkatan kompetensi guru bermuara pada pertumbuhan 

manusiawi  dan  profesionalisme  guru  (Mantja,  2002).  Dalam  hal  ini, 

hubungan  antara  kepala  sekolah  dan  guru  bersifat  proaktif 

mengupayakan perbaikan, pengembangan, peningkatan keefektifan dan 

didasarkan atas kekuatan persepsi, bakat/potensi, dan minat individu. 

Artinya,  kepala  sekolah  hendaknya  memiliki  kepedulian  terhadap 

kebutuhan manusiawi dan profesionalisasi guru dalam tiga perspektif. 

Pertama,  keterlibatan  guru  dengan  segala  keunikan  kepribadiannya, 

bakatnya, mengupayakan promosi yang wajar berdasarkan kemampuan 

kerja guru. 

Kedua, kepedulian kepala sekolah terhadap pengembangan guru. 

Ketiga, program  peningkatan  profesionalisme  guru  dilakukan  secara 

kolaboratif antara kepala sekolah dan guru dalam rangka meningkatkan 
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keefektifan  sekolah.  Ketiga  perspektif  tersebut  dalam  proses 

manajemen  bersifat  interdependensi  dinamis.  Walaupun  guru  telah 

tersertifikasi, yang dapat diasumsikan mereka telah

memiliki kecakapan kognitif, afektif, dan psikomotor yang baik, namun 

sebagai  akibat  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta 

tuntutan pembangunan pendidikan kekinian, maka guru dituntut untuk 

terus menerus berupaya meningkatkan kompetensinya secara dinamis. 

Mantja  (2002)  menyatakan  bahwa  peningkatan  kompetensi  tersebut 

tidak  hanya  ditujukan  pada  aspek  kognitif,  afektif,  dan  psikomotor 

saja,  namun  yang  lebih  penting  adalah  kemamuan  diri  untuk  terus 

menerus  melakukan  peningkatan  kelayakan  kompetensi.  Sergiovanni 

(dalam mantja, 2002) menegaskan bahwa teachers are axpected to put  

their knowledge to work to demonstrate they can do the job. Finally,  

professional are expected to engage in a life long commitment to self  

improvement.  Self  improvement  is  the  will-grow  competency  area.  

Pernyataan Sergiovanni tersebut memberikan petunjuk bahwa asumsi 

profesionalisme guru pasca sertifikasi seyognya menjadi  spring board 

bagi guru untuk terus menerus menata komitmen melakukan perbaikan 
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diri dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Peningkatan kompetensi atas dorongan komitmen diri diharapkan akan 

mampu  meningkatkan  keefektifan  kinerjanya  di  sekolah.  Komitmen 

untuk  meningkatkan  kefektifan  kinerja  sangat  berkaitan  dengan 

pencapaian tujuan program, yaitu program

pembelajaran  yang  diharapkan  mampu  menghasilkan  output  dan 

outcome  yang mencapai  standar.  Jika  guru  memiliki  komitmen untuk 

mengembangkan kompetensi diri secara terus menerus, maka proses-

proses  perencanaan,  pengembangan,  penerapan,  pengelolaan,  dan 

penilaian  program pembelajaran diyakini  akan dapat  dilakukan sesuai 

dengan tuntutan kekinian.

Penjelasan di atas mengindikasikan, bahwa komitmen diri dan strategi-

strategi  manajemen  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  memfasilitasi 

guru meningkatkan profesionalismenya. Sinergi antara komitmen guru 

dan  strategi  manajemen  akan  melahirkan  proses  kolaborasi  yang 

efektif untuk meningkatkan kompetensi. 

Menurut I Wayan Santyasa Kajian ini menyajikan empat dimensi teori 

preskripsi  sebagai  alternatif  landasan  bagi  guru  dan  lembaga 
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pendidikan  untuk  meningkatkan  profesionalisme  guru.  Yaitu  :  (1) 

Dukungan  kompetensi  manajemen,  (2)  strategi  pemberdayaan,  (3) 

supervisi pengembangan, dan (4) penelitian tindakan kelas.

1.        Dukungan Kompetensi Manajemen

Kompetensi  manajemen  yang  dibutuhkan  untuk  peningkatan 

profesionalisme guru dibedakan atas tiga jenis (Surya Dharma, 2003), 

(1) manajemen pada tingkatan kepala dinas pendidikan, (2) manajemen 

pada tingkatan kepala sekolah, dan (3) manajemen pada tingkatan guru.

1). Tingkat Kepala Dinas

Pada  tingkatan  kepala  dinas  dibutuhkan  kompetensi  tentang  (1) 

strategic  thinking,  (2)  change  leadership,  dan  (3)  relationship  

management.  Strategic  thinking  merupakan  kompetensi  untuk 

memahami  kecenderungan  perubahan  sistem  pendidikan  yang  begitu 

cepat, peka terhadap kondisi eksternal berupa peluang dan tantangan,  

memberdayakan  potensi  internal  berbasis  kekuatan  dan  kelemahan 

sistem  pendidikan  yang  diterapkan,  sehingga  mampu 

mengidentifikasikan  strategic response  secara optimal.  Aspek  change 

leadership  berurusan dengan kompetensi untuk mengomunikasikan visi 
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dan  strategi  dinas  pendidikan  yang  dapat  ditransformasikan  kepada 

para guru. Pemahaman atas visi dinas pendidikan oleh para guru akan 

menumbuhkan  motivasi  dan  komitmen  guru,  sehingga  mereka  dapat 

bergerak  sebagai  sponsor  inovasi,  terutama  dalam  mengalokasikan 

sumber  daya  yang  dimilikinya  sebaik  mungkin  untuk  menuju  kepada 

proses  perubahan.  Kompetensi  relationship  management  merupakan 

kemampuan untuk meningkatkan hubungan dan jaringan dengan instansi 

lain  yang  terkait,  misalnya  dengan  Lembaga  Pendidikan  Tenaga 

Kependidikan,  sehingga  inovasi-inovasi  yang  berkembang  dapat 

dicandra  secara  cepat  untuk  kemudian  disosialisasikan  kepada  para 

kepala sekolah dan para guru. Kompetensi-kompetensi tersebut dapat 

mendorong peningkatan profesionalisme kepala sekolah dan guru.

2). Tingkatan kepala sekolah

Pada  tingkatan  kepala  sekolah  dibutuhkan  kompetensi-kompetensi 

fleksibility,  change  impelementation,  interpersonal  understanding, 

empowering,  team  facilitation,  dan  portability.  Aspek  fleksibility  

adalah  kemampuan  melakukan  perubahan  pada  struktur  dan  proses 

manajerial  sekolah.  Aspek  change  impelementation  merujuk  pada 
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kemampuan  untuk  melakukan  perubahan  strategi  implementasi 

kebijakan  demi  tercapainya  keefektifan  pelaksanaan  tugas-tugas 

sekolah.  Dimensi  interpersonal  undrstanding  berurusan  dengan 

kemampuan untuk memahami nilai berbagai tipe guru layaknya sebagai 

seorang  manusia.  Aspek  empowering  merupakan  kemampuan  berbagi 

informasi,  akomodatif  terhadap  gagasan  para  guru  dan  pegawai  di 

sekolah,  mengakomodasi  kebutuhan  guru  dan  pegawai  dalam 

peningkatan  profesionalisme,  mendelegasikan  tanggung  jawab  secara 

proporsional,  menyiapkan  saran  dan  umpan  balik  yang  efektif, 

menyatakan  harapan-harapan  yang  positif  kepada  guru  dan 

menyediakan penghargaan bagi peningkatan kinerja guru dan pegawai. 

Dimensi  team  facilitation  lebih  mengarah  pada  kemampuan  untuk 

menyatukan  para  guru  untuk  bekerja  sama  secara  efektif  dalam 

mencapai tujuan bersama, temasuk memberi kesempatan kepada para 

guru  untuk  berpartisipasi  mengatasi  konflik.  Dimensi  portability  

merupakan  kemampuan  beradaptasi  dan  berfungsi  secara  efektif 

dengan  lingkungan  luar  sekolah.  Kompetensi-kompetensi  tersebut 

sangat  potensial  untuk  mendorong  timbulnya  motivasi  intriksik  para 
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guru dan rasa tanggung jawab yang lebih besar  dalam meningkatkan 

profesionalismenya.

3). Tingkatan guru

Pada tingkatan guru dibutuhkan kompetensi-kompetensi  fleksibilitas; 

mencari  dan  menggunakan  informasi,  motivasi  dan  kemampuan  untuk 

belajar, motivasi berprestasi, motivasi kerja di bawah tekanan waktu; 

kolaborasi dan orientasi pelayanan kepada siswa. Dimensi fleksibilitas 

adalah kemampuan untuk melihat perubahan sebagai suatu kesempatan 

yang  menggembirakan  ketimbang  sebagai  ancaman.  Aspek  mencari 

informasi, motivasi, dan kemampuan belajar adalah kompetensi tentang 

antusiasme untuk mencari kesempatan belajar tentang keahlian teknis 

dan  interpersonal.  Dimensi  motivasi  berprestasi  adalah  kemampuan 

untuk mendorong inovasi, perbaikan berkelanjutan baik kuantitas dan 

kualitas yang dibutuhkan sesuai dengan tantangan kompetensi. Aspek 

motivasi  kerja  dalam  tekanan  waktu  merupakan  kombinasi  antara 

fleksibilitas,  motivasi  berprestasi,  menahan  stress,  dan  komitmen 

untuk  meningkatan  profesionalisme.  Dimensi  kolaborasi  adalah 

kemampuan  bekerja  secara  kooperatif  di  dalam  kelompok  yang 
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multidisiplin, menaruh harapan positif kepada kolega lain, pemahaman 

interpersonal dan komitmen pendidikan. Dimensi keinginan yang besar 

melayani  siswa dengan baik adalah kompetensi  yang dibutuhkan oleh 

guru  sebagai  konsekuensi  berlakunya  paradigma  custumisation. 

Paradigma ini lebih meletakkan landasan yang kuat, bahwa kehadiran 

guru di  sekolah lebih  sebagai  fasilitator  dan meninggalkan perannya 

yang kurang tepat selama ini, yaitu sebagai transmiter ilmu. 

2.        Strategi Pemberdayaan

Sekarang ini,  guru dihadapkan pada perubahan paradigma persaingan 

dari

sebelumnya lebih bersifat physical asset menuju paradigma knowledge 

basedcompetition. Perubahan paradigma tersebut menuntut efesiensi 

dan efektivitas penggunaan sumber daya guru, karena guru merupakan 

agen  perubahan  dan  agen  pembaharuan,  sehingga  mereka  mampu 

bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif.

Pemantapan sumber daya guru sebagai intellectual capital harus diikuti 

dengan  pengembangan  dan  pembaharauan  terhadap  kemampuan  dan 

keahlian yang dimilikinya, sehingga mereka mampu dan peka terhadap 
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arah perubahan yang terjadi.

Strategi pemberdayaan merupakan salah satu cara pengembangan guru 

melalui employee involvement. Analog dengan pikiran Wahibur Rokhman 

(2002),  dapat  dikonsepsikan  bahwa  pemberdayaan  merupakan  upaya 

kepala  sekolah untuk meberikan wewenang dan tanggung jawab yang 

proporasional, menciptakan kondisi saling percaya, dan pelibatan guru 

dalam menyelesaikan tugas dan pengambilan keputusan. Kepala sekolah 

memiliki peran strategis dalam proses pemberdayaan guru sebagai agen 

perubahan. Dalam hal ini, kepala sekolah dituntut memiliki kesadaran 

yang tinggi dalam mendistribusi wewenang dan tanggung jawab secara 

proporsional. Cara ini, di satu sisi merupakan proses kaderisasi, di sisi 

lain adalah untuk mengakomodasi proses peningkatan kompetensi guru 

secara  berkelanjutan.  Untuk  menjamin  keberhasilan  proses 

pemberdayaan guru, dapat digunakan model pemberdayaan Khan (dalam 

Wahibur  Rokhman,  2003)  dengan  paradigmaparadigma  desire,  trust, 

confident, credibility, accountability, communication.

Paradigma  desire  merupakan upaya kepala sekolah untuk (a) member 

kesempatan  kepada  guru  untuk  mengidentifikasi  permasalahan  yang 
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sedang  berkembang,  (b)  memperkecil  directive  personality  dan 

memperluas keterlibatan guru, (c) mendorong terciptanya perspektif 

baru dan memikirkan kembali strategi untuk meningkatkan kinerja, dan 

(d) menggambarkan keahlian team dan melatih guru untuk melakukan 

self-control.

Paradigma  trust  mencakup  upaya  kepala  sekolah  untuk  (a)  memberi 

kesempatan  kepada  guru  untuk  berpartisipasi  dalam  pembuatan 

kebijakan,  (b)  menyediakan  waktu dan  sumber  daya  pendukung yang 

mencukupi  bagi  upaya  guru  untuk  meningkatkan  kinerja,  (c) 

menyediakan  pelatihan  yang  mencukupi  bagi  kebutuhan  peningkatan 

kinerja  guru,  (d)  menghargai  perbedaan  pandangan  dan  mengakui 

kesuksesan yang diraih oleh guru, dan (e) menyediakan akses informasi 

yang memadai bagi upaya guru untuk meningkatkan kinerja.

Paradigma  Confident  merupakan  upaya  kepala  sekolah  untuk  (a) 

mendelegasikan  tugas-tugas  yang  dianggap  penting  kepada  guru,  (b) 

menggali dan mengakomodasi gagasan dan saran guru, (c) memperluas 

tugas dan membangun jaringan dengan sekolah dan instansi lain, dan (d) 

menyediakan jadwal job instruction dan mendorong  munculnya win-win 
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solution.

Beberapa upaya kepala sekolah terkait dengan paradigma  credibility, 

adalah (a) memandang guru sebagai partner strategis, (b) menawarkan 

peningkat  standar  tinggi  di  semua  aspek  kinerja  guru,  (c) 

mensosialisasikan inisiatif guru sebagai individu kepada guru lain untuk 

melakukan perubahan secara partisipatif,  dan (d) menggagas  win-win  

solution dalam mengatasi perbedaan pandangan dalam penentuan tujuan 

dan penetapan prioritas.

Paradigma  accountability  merupakan  upaya  kepala  sekolah  untuk  (a) 

menggunakan  jalur  training  dalam  mengevaluasi  kinerja  guru,  (b) 

memberikan  tugas  yang terdefinisikan  secara  jelas  dan  terukur,  (c) 

melibatkan  guru  dalam  penentuan  standar  dan  ukuran  kinerja,  (d) 

memberikan  bantuan  dan  saran  kepada  guru  dalam  menyelesaikan 

beban  kerjanya,  dan  (e)  menyediakan  periode  dan  waktu  pemberian 

feedback.

Paradigma  communication  adalah  upaya  kepala  sekolah  untuk  (a) 

menetapkan kbijakan open door communication, (b) menyediakan waktu 

untuk  memperoleh  informasi  dan  mendiskusikan  permasalah  secara 
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terbuka, dan (c) menciptakan kesempatan untuk cross-training.

Di  samping  enam  paradigma  pemberdayaan  guru  tersebut,  faktor 

lingkungan  sekolah  juga  sangat  menentukan  pelaksanaan  program 

pemberdayaan. Caudron (dalam Wahibur Rokhman, 2003) menganjurkan 

enam hal penting untuk membangun lingkungan sekolah yang kondusif 

bagi pelaksanaan program pemberdayaan. Enam hal tersebut, adalah (1) 

work teams and information sharing,  (2)  training and resources,  (3) 

measurement and feedback, (4) reinforcement, (5) responsibility, dan 

(6) flexibility procedure.

Membentuk  work teams and information sharing  sangat penting bagi 

sekolah, karena di dalam tim terdapat peluang yang besar terjadinya 

sharing knowledge  di antara para guru, pegawai,  dan kepala sekolah. 

Setiap  individu  diharapkan  mampu  menyajikan  unjuk  kerja  dan 

mempengaruhi  secara  positif  kepada  yang  lain  dalam  meningkatkan 

kompetensi.  Sharing  knowledge  di  antara  para  guru,  pegawai,  dan 

kepala  sekolah  terjadi  melalui  proses-proses  komunikasi  terbuka 

tentang  kekuatan  dan  kelemahan  kinerja  mereka  serta  mencermati 

tantangan  dan  peluang  yang  mereka  hadapi  seiring  dengan 
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perkembangan pendidikan.

Pemberdayaan training and resources sangat penting untuk menunjang

peningkatan profesionalisme guru. Training team memiliki peran penting 

untuk  menjaga  kekompakan  dalam  penyelesaian  berbagai  masalah  di 

sekolah. Hal ini penting, karena pemberdayaan bagi guru tidak hanya 

untuk  tujuan-tujuan  independent  empowering,  tetapi  juga 

interdependent  empowering.  Namun,  training  sangat  membutuhkan 

penyediaan fasilitas dan sumber daya lain yang dibutuhkan guru dalam 

meningkatkan kompetensinya.

Measurement  sangat  dibutuhkan  untuk  memperoleh  data  ada  atau 

tidaknya  peningkatan  dan  kemajuan  yang  dialami  guru.  Konsep 

pengukuran  tidak  bisa  dilepaskan  dari  konsep  standar.  Hasil 

pengukuran yang dibandingkan dengan standar akan berfungsi sebagai 

alat kontrol terhadap kinerja yang dilakukan oleh guru. Namun pasca 

pengukuran memerlukan adanya feedback secara cepat. Hal ini penting, 

karena  feedback  akan memberi peluang bagi guru untuk menampilkan 

kinerja yang lebih baik.

Dukungan manajemen dengan  pemberian  reinforcement  secara  terus 
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menerus akan mendukung dan memotivasi guru. Pada hakikatnya, semua 

manusia (termasuk guru) merasa respektif terhadap penghargaan yang 

diterima atas prestasi yang dicapainya. Kepala sekolah atau pengawas 

perlu  memberikan  penilaian  yang  baik  atas  prestasi  kerja  yang  bisa 

dicapai  oleh  guru.  Kepala  sekolah  wajib  melakukan  sosialiasi  atas 

prestasi yang dicapai guru di sekolah. Memberikan kepercayaan kepada 

para  guru  untuk  melakukan  pekerjaan  yang  sesuai  akan  membangun 

responsibility  guru  terhadap  tugas  yang  menjadi  kewajibannya. 

Kepercayaan  tersebut  akan  membangkitkan  kreativitas  dan  inovasi 

mereka  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  kinerja  dan 

produktivitasnya.  Pemberian  wewenang  memiliki  nilai  strategis  bagi 

guru dalam hal meningkatkan rasa percaya diri mereka sebagai akibat 

dirinya  merasa  dihargai,  penting,  dan  dibutuhkan  keberadaanya  di 

sekolah. Dengan demikian, guru akan mengerahkan seluruh pengetahuan 

dan keahliannya untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. 

Flexibility  procedure  sangat  dibutuhkan  di  sekolah,  karena  sangat 

memudahkan  dalam  pengambilan  keputusan.  Prosedur  yang  fleksibel 

akan  mendukung  sekolah  dalam  melakukan  penyesuaian  terhadap 
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perubahan-perubahan  zaman  seiring  dengan  perkembangan  ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni. Di samping itu, akan memberi peluang 

pula bagi guru untuk mampu beradaptasi dan meningkatkan kompetensi, 

sehingga lebih siap dalam berkompetisi.

3.        Supervisi Pengembangan

Pada umumnya, kepala sekolah berfungsi sebagai supervisor pengajaran 

di

sekolah.  Dia  bertanggung  jawab  mengkoordinasikan  semua  program 

pengajaran. Para guru mengharapkan agar kepala sekolah menggunakan 

sebagian besar waktunya untuk perbaikan dan peningkatan pengajaran. 

Oleh  sebab  itu,  kepala  sekolah  hendaknya  memiliki  kompetensi 

kepemimpinan  pengajaran  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai 

supervisor.  Dia  hendaknya  memiliki  pemahaman  tentang  cara  yang 

tepat  dalam  melaksanakan  supervisi.  Glickman  (dalam  Mantja  2002) 

memperkenalkan pendekatan supervise pengembangan (developmental  

supervision). Pendekatan tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa pada 

dasarnya  proses  supervisi  adalah  proses  belajar.  Dalam  proses 

supervisi,  hubungan  antara  kepala  sekolah  analog  dengan  hubungan 
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antara guru dan siswa. Guru dalam melayani siswa memiliki kewajiban 

untuk  memhamami  semua  karakteristik  siswa.  Demikian  pula,  kepala 

sekolah  dalam  melakukan  supervisi  pada  para  guru,  hendaknya  guru 

diperhatikan  sebagai  individu,  karena  adanya  perbedaanpernedaan 

individual  guru  dalam perkembangan  manusiawinya.  Perlakuan  seperti 

itu sangat diperlukan, lebih-lebih guru dituntut untuk terlibat secara 

langsung dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pendekatan supervisi 

perlu  didasarkan  atas  perkembangan,  kebutuhan,  dan  karakteristik 

guru. Pendekatan tersebut erat kaitannya  dengan dua unsur penting 

keefektifan  guru  dalam  menjalankan  tugas  keprofesionalan,  yaitu 

komitmen  dan  kemampuan  berpikir  abstraks.  Komitmen  guru 

merupakan banyaknya waktu dan tenaga yang mampu dicurahkan oleh 

guru  tersebut  bagi  siswa  dan  menunjang  profesinya.  Komitmen 

diistilahkan  sebagai  kepedulian,  yang  dapat  diklasifikasi  atas  tiga 

kategori,  kepedulian  terhadap  diri  sendiri,  terhadap  siswa,  dan 

terhadap  profesionalisasi.  Kemampuan  berpikir  abstraks,  adalah 

kemampuan  kognitif  berbasis  pengalaman  konkrit,  mampu 

mengidentifikasi  tindakan  kekinian  untuk  membantu  siswa  belajar 
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secara efektif, dan mampu mengidentifikasi tindakan yang akan datang 

yang lebih memberikan kesuksesan pelayanan bagi siswa.  Kemampuan 

abstraks diistilahkan sebagai kompleksitas kognitif.

Perpaduan antara kepedulian dan kompleksitas kognitif melahirkan tiga 

tahapan  perkembangan  profesional,  yaitu  perkembangan  tingkat 

rendah,  sedang,  dan  tinggi.  Tahapan  perkembangan  tersebut 

membutuhkan fasilitas supervisi pengembangan, yang dapat dibedakan 

atas  tiga  jenis,  yaitu  (1)  supervisi  direktif  diperuntukkan  bagi  guru 

yang memiliki kepedulian pada diri sendiri dengan kompleksitas kognitif 

rendah,  (2)  supervise  kolaboratif  diperuntukkan  bagi  guru  yang 

memiliki kepedulian kepada siswa dan kompleksitas kognitif menengah, 

dan  (3)  supervisi  nondirektif  diperuntukkan  bagi  guru  yang memiliki 

kepedulian profesional dengan kompleksitas kognitif tinggi.

4.        Penelitian  Tindakan  Kelas  (Classroom  Action 

Research/CAR)

Dukungan  kompetensi  manajemen,  strategi  pemberdayaan,  dan 

supervise pengembangan, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, 

merupakan wujud perhatian dan kepedulian kepala dinas dan utamanya 
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kepala sekolah kepada para guru di sekolah. Pada dasarnya, perhatian 

tersebut  bermuara  pada  upaya  membantu  guru  untuk  meningkatkan 

profesionalisme.  Guru  profesional  secara  teoretis  akan  mampu 

meningkatkan  kualitas  pembelajaran  di  kelas.  Kualitas  pembelajaran 

yang  baik  merupakan  cerminan  pelayanan  guru  kepada  siswa  untuk 

belajar  secara  interaktif,  inspiratif,  memotivasi,  menantang,  dan 

menyenangkan.  Pembelajaran seperti  itu akan dapat diwujudkan oleh 

guru, apabila guru secara kontinu melakukan penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research/CAR).

Secara  konseptual,  CAR  merupakan  langkah  reflekstif  bagi  guru 

terhadap praktik

kesehariannya.  Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas 

praktiknya  yang  akhirnya  bermuara  pada  peningkatan  kualitas 

pendidikan secara umum. CAR adalah suatu bentuk penyelidikan yang 

bersifat  reflektif  mandiri.  CAR  banyak  digunakan  dalam  proses 

pengembangan  kurikulum  sekolah,  perbaikan  sekolah,  dan  perbaikan 

kualitas pengajaran di kelas.

Menurut  Kemmis  dan  Carr  (dalam  McNiff,  1992),  CAR  merupakan 
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bentuk penelitian  refleksi  diri  yang dilakukan oleh guru,  siswa,  atau 

kepala  sekolah  dalam  pendidikan  untuk  memperbaiki  dan  memahami 

praktik-praktik pendidikan. Fokus utama CAR adalah mendorong guru 

terlibat  melakukan  kegiatan-kegiatan  dengan  sikap  ilmiah,situasional, 

praktis, empiris, fleksibel, adaptif, partisipatoris, dan self-evaluation. 

Secara  rasional,  CAR  memiliki  landasan  sosial  dan  landasan 

kependidikan.

Landasan  sosial  CAR  adalah  keterlibatan,  sedangkan  landasan 

kependidikannya  adalah  perbaikan.  Operasionalisasi  CAR  menuntut 

adanya  perubahan.  CAR  mengandung  makna  tindakan  baik  terhadap 

sistem maupun terhadap orang yang ada dalam system tersebut. CAR 

memiliki prosedur partisipatoris. Prosedur tersebut efektif digunakan 

memecahkan masalah peningkatan hubungan interpersonal, kolaboratif, 

partisipatif,  pengakomodasian,  dan demokratis.  Tantangan bagi  guru, 

bahwa  ia  harus  selalu  membangkitkan  kesadaran  terhadap  praktik-

praktik  pengajarannya  di  kelas.  CAR  merupakan  wahana  dan  sarana 

untuk meningkatkan strategi belajar mengajar; mewajibkan guru untuk 

selalu sadar, kritis, dan terbuka melakukan perbaikan. Cara demikian 
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dapat  mendorong  guru  selalu  berpikir  kritis  dan  logis  terhadap 

pengetahuan  profesionalnya.  CAR  bersifat  sistematis  dan  fleksibel. 

CAR  menyertakan  perencanaan  yang  bersifat  reflektif  diri  secara 

terus-meneurs,  tindakan,  pengamatan  dan  evaluasi,  refleksi,  dan 

perencanaan  ulang.  Proses  ini  merupakan  episode-episode  yang 

siklustif.  CAR  sangat  bermanfaat  dalam  membangun  hubungan 

interpersonal,  tipe  pengajaran  yang  bervariasi,  pengukuran  bentuk-

bentuk wacana kelas, penyelidikan terhadap manusia dengan melakukan 

komunikasi  interpersonal  selektif  dan  langsung.  Kesahihan  CAR 

bersifat  personal,  dan  tidak  semata-mata  menekankan  kesahihan 

metodologis.  CAR  memberikan  kontribusi  dalam  pemecahan  masalah 

secara empiric  dan faktual.  CAR dapat  digunakan oleh peneliti  yang 

berupaya ingin mengetahui secara sistematis dan terkendali praktik-

praktik pengajarannya sendiri. 

CAR bersifat sosiologis yang lebih menekankan kesamaan interpretasi 

antara guru sebagai aktor dan peneliti sebagai pengamat. Tradisi  ini 

menggunakan emic approach yang lebih bersifat kualitatif. Pencetusnya 

adalah Glaser dan Straus (dalam McNeiff, 1992b).
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Ditinjau dari tradisi pendidikan, CAR cenderung mengikuti definisi yang 

dikemukakan oleh Stephen Corey (dalam McNiff, 1992) dalam bukunya 

yang berjudul  action research to improve school practice, bahwa ada 

dua sumber tentang istilah dan pelaksanaan CAR. Pertama, berasal dari 

Collier  yang  menggunakan  istilah  pendekatan  bersama  antara 

masyarakat  dan  administrator  dalam  melakukan  penelitian.  Kedua, 

berasal dari Kurt Lewin yang sangat tertarik pada hubungan manusia 

dan menelitinya secara ilmiah dengan tujuan meningkatkan hubungan 

antar  anggota  masyarakat  melalui  inquiry  mandiri.  Lewin  (dalam 

McNeiff, 1992a) merumuskan suatu skema yang memungkinkan orang 

melakukan  inquiry  mandiri  secara  sistematis.  Mekanisme  CAR  Kurt 

Lewin  kemudian  disempurnakan  oleh  Stephen  Kemmis,  Elliot  dan 

Ebbutt.

Di Amerika, J.J Schwab (dalam McNiff, 1992) menganjurkan agar guru 

berperan  sebagai  peneliti  utama  dalam  CAR.  Anjuran  ini  merupakan 

momentum  yang  tepat  untuk  mengembalikan  CAR  sebagai  satu 

metodologi  yang  lebih  menitikberatkan  kepentingan  dan  menghargai 

individu.  Di Inggris  (1960-an hingga 1970-an)  berkembang pemikiran 
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serupa yang dipelopori oleh Lawrence Stenhouse (dalam McNiff, 1992), 

bahwa  dengan  guru  sebagai  pelaksana  utama,  maka  dia  otomatis 

merefleksi secara kritis dan sistematis tentang pengajarannya sendiri, 

guru menjadi diberdayakan mengembangkan keilmuannya, sehingga dia 

dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Carr dan Kemmis (dalam 

McNeiff, 1992a) menyebut CAR sebagai penelitian tindakan pendidikan 

yang  mengharuskan  guru  tidak  hanya  melakukan,  mencatat,  dan 

mencandra  praktik  pengajarannya,  tetapi  juga  memperluas  wawasan 

dan melakukan investigasi mandiri. Tugas ini bersifat mendidik guru itu 

sendiri. Guru diwajibkan memiliki komitmen dalam upaya memperbaiki 

mutu  input-process-output   pembelajarannya  dan  selalu  melakukan 

refleksi terhadap konsekuensi tindakannya di kelas. 

PENUTUP / KESIMPULAN

            Guru adalah berkedudukan sebagai tenaga funngsional edukatif 

yang berada pada garis terdepan (Garda Bangsa) yang bertugas untuk 

menjalankan / mengaplikasikan apa yang menjadi tujuan bangsa yaitu 

menyediakan  bahan  pelajaran  dan  menyelenggarakan  proses  belajar 

yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas pada 
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Bab  II  Pasal  3,  maju  mundurnya  aspek  social  politik,  ekonomi  dan 

budaya tergantung dari maju mundurnya pendidikan yang terdapat pada 

bangsa tersebut, untuk itu perhatian pemerintah terhadap pendidikan 

sekarang ini sangat baik dan dibuktikan dengan adanya sertifikasi guru 

yang diharapkan dari sertifikasi tersebut dapat meningkatkan kinerja 

dan kesejahtraan guru. 

            Dalam  program  sertifikasi  guru  tersebut  diharapkan  Guru 

menjadi  benar-benar  Profesional  dengan  memiliki  empat  jenis 

kompetensi  dasar  ,  yaitu  (1)  kompetensi  pedagogi  (2)  kompetensi 

profesional, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi kepribadian.

Dalam  Islam,  setiap  pekerjaan  harus  dilakukan  secara  professional, 

dalam arti harus dilakukan secara benar. Dan itu hanya bisa dilakukan 

oleh orang yang ahli dalam bidangnya. 
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