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MOTTO

ِ
ِ َ من د َّل علَى خ ٍْي فَلَو ِمثْل أَج ِر ف:هللا صلَّى هللا علَي ِو وسلَّم
) (رواه مسلم.اعلِ ِو
ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ قَ َال َر ُس ْو ُل
Artinya: “Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang menunjukkan
kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama
seperti pahal yang diterima orang yang melakukannya”. (HR.
Muslim).1

1

Abu al Hasan Muslim bin al Hujjaj al Qusyairi al Naishaburi, Shahih Muslim, (Riyadh: Dar
Thayyibah, 2006), hlm. 914
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ABSTRAK
Malikal Bulkis Hadi :

Kecakapan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan
Produktivitas Kerja Guru di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 11 Kota Jambi, 2018

Kecakapan kepala sekolah dalam penelitian ini difokuskan pada kajian
upaya-upaya konstruktif manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan
produktivitas kerja guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi.
Indikator yang kemudian akan dibangun dalam penelitian ini adalah produk
kinerja yang dihasilkan oleh guru dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi produktivitas kerja guru melalui
langkah-langkah manajerial kepala sekolah yang terukur selaku top leader di
sekolah tersebut. Kegunaan dari hasil penelitian ini untuk melihat bagaimana
kecakapan kepala sekolah dalam mengembangkan dan meningkatkan
produktivitas kerja guru dalam kegiatan belajar, guna mewujudkan pendidikan
yang mencerdaskan.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan data-data dan fakta
yang empiris yang relevan. Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam
penelitian adalah bagaimana bentuk produktivitas kerja yang ditampilkan guru
dalam kegiatan pendidikan di SMPN 11 kota Jambi, pola kecakapan apa saja
yang diterapkan kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas kerja guru
di SMPN 11 kota Jambi, dan kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam
meningkatkan produktivitas kerja guru di SMP 11 kota Jambi.
Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai konklusi,
yaitu: (1) pola kecakapan kepala sekolah dalam meningkatkan
produktivitas kerja guru meliputi: pemberian kesempatan yang luas
kepada guru untuk mengikuti diklat pengembangan SDM di luar kampus,
pembinaan berkelanjutan, dan pengembangan media pembelajaran. (2)
kendala dan hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam
meningkatkan produktivitas kerjaga guru terdiri dari kendala internal dan
kendala eksternal. (3) upaya konstruktif kepala sekolah dalam
meningkatkan produktivitas pembelajaran guru di SMPN 11 kota Jambi
adalah membentuk tim advisory council yang terdiri dari beberapa guru
senior, membangun kerja sama dengan pihak dan instansi terkait guna
peningkatan sumber daya manusia (SDM) guru, serta membangun
komunikasi dua arah (paralel) dengan seluruh elemen sekolah.

Kata Kunci : Kecakapan, Kepala Sekolah, Guru, dan Produktivitas Kerja
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ABSTRACT
Malikal Bulkis Hadi

: Head Master Skills in Increasing Productivity of
Teachers' Work in SMPN 11 Jambi City, 2018

The head master skills in this study are focused on the study of
managerial constructive efforts of school principals in increasing teacher
work productivity in the SMPN 11 Jambi city. The indicators that will be
built in this study are performance products produced by the teacher in
teaching and learning activities. This study aims to construct teacher work
productivity through measurable managerial steps of the principal as the
top leader in the school. The usefulness of the results of this study is to
see how the skills of principals in developing and increasing teacher work
productivity in learning activities, in order to realize an educating
education.
This research is a field research (field research) using a qualitative
approach with the support of relevant empirical data and facts. The
formulation of the problem that is the focus of the research is how the form
of work productivity is displayed by the teacher in educational activities in
Jambi 11 Public Middle School, what patterns of skills are applied by
school principals in increasing teacher work productivity in Jambi 11 junior
high school, and obstacles faced by school principals in increasing teacher
work productivity at SMP 11 Jambi city.
This study produces several findings as conclusions, both are: (1) the
pattern of head master skills in increasing teacher work productivity include:
providing broad opportunities to teachers to participate in training programs
outside of campus human resources, ongoing coaching, and the development
of learning media. (2) constraints and obstacles faced by principals in
increasing the productivity of teacher work consists of internal constraints and
external constraints. (3) the principal's constructive efforts to improve teacher
learning productivity at SMPN 11 Jambi city are to form an advisory council
team consisting of several senior teachers, building cooperation with relevant
parties and agencies to improve teacher human resources (HR), and build
communication two-way (parallel) with all elements of the school..
Keywords: Skills, Head Master, Teachers, and Work Productivity.

ix

KATA PENGANTAR

ميحرلا نمحرلا هللا

بسم

Syukur alhamdulillah penulis ungkapkan kehadirat Allah SWT,
karena atas berkat dan rahmat-Nya, tesis yang berjudul “Kecakapan
Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Guru di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 11 Kota Jambi” sebagai salah satu
persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam pada
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi dapat penulis selesaikan dengan baik sesuai dengan
jadual penyelesaian tesis yang telah penulis agendakan.
Penyusunan dan penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan
berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan
kontribusinya. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya penulis sampaikan kepada:
1. Dr. H. Hadri Hasan, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Prof. Dr. H.A. Husein Ritonga, MA, selaku Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi;
3. Prof.

Dr. Maisah,

M.Pd.I dan Dr.

Jalaluddin,

M.Pd.I selaku

pembimbing yang telah membimbing penulis, sehingga dapat
menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik;
4. Bapak/Ibu

Dosen

dan

segenap

civitas

akademik

Program

Pascasarjana UIN STS Jambi, yang telah mengampu mata kuliah
selama penulis melaksanakan studi di PPs UIN STS Jambi;
5. Ibu Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN STS Jambi beserta
segenap karyawan yang telah banyak membantu penulis dalam
menemukan rujukan yang berkenaan dengan karya tulis ini;

x

Serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya,
baik moril maupun materiil dalam penyusunan dan penulisan tesis ini yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang dapat
memberikan ganjaran pahala kepada mereka semua.
Penulis menyadari bahwa tesis ini tentunya belum sempurna
sebagaimana diharapkan, serta masih memiliki berbagai kesalahan dan
kekurangan, oleh karena itu, saran dan krtitikan yang konstruktif dari
semua pihak sangat diharapkan, guna kesempurnaannya pada masa
yang akan datang. Atas dasar ungkapan tersebut di atas, penulis
berharap mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi
penulis sendiri, dan seluruh masyarakat pada umumnya.

Jambi,

November 2018

Penulis,

Malikal Bulkis Hadi
NIM. MMP. 1622658

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................
NOTA DINAS ........................................................................................
SURAT PENGESAHAN ........................................................................
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ...............................................
MOTTO.................................................................................................
PERSEMBAHAN ..................................................................................
ABSTRAK .............................................................................................
ABSTRACT ..........................................................................................
KATA PENGANTAR .............................................................................
DAFTAR ISI ..........................................................................................
TRANSLITERASI..................................................................................
DAFTAR TABEL ...................................................................................
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................
BAB

BAB

BAB

I

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
xi
xiii
xv
xvi

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ...............................................
B. Rumusan Masalah ........................................................
C. Fokus Penelitian ...........................................................
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................

1
10
11
11

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN
A. Landasan Teori, Konstruksi dan Indikator .....................
1. Kecakapan Kepala Sekolah ....................................
2. Produktivitas Kerja ..................................................
B. Penelitian yang Relevan ...............................................

13
13
37
44

III METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian ..................................................
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian .............................
1. Situasi Sosial ...........................................................
2. Subjek Penelitian.....................................................
C. Jenis dan Sumber Data ................................................
D. Teknik Pengumpulan Data............................................
E. Teknik Analisis Data .....................................................
F. Uji Keterpercayaan Data (trusthworthines) ...................

51
52
52
53
54
55
57
59

II

xii

G. Rencana dan Waktu Penelitian .....................................
BAB IV DESKRIPSI LOKASI, HASIL
ANALISIS HASIL PENELITIAN

PENELITIAN

62

DAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat SMPN 11 Kota Jambi .................... 63
2. Struktur Organisasi SMPN 11 Kota Jambi ............... 65
3. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMPN 11 Kota Jambi .............................................. 68
4. Keadaan Siswa SMPN 11 Kota Jambi ..................... 70
5. Keadaan Sarpras SMPN 11 Kota Jambi .................. 71
B. Hasil Penelitian
1. Kecakapan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan
Produktivitas Kerga Guru di SMPN 11 Kota Jambi .. 75
2. Kendala yang Dihadapi Kepala Sekolah dalam
Meningkatkan Produktivitas Kerja Guru di SMPN 11
Kota Jambi .............................................................. 90
3. Upaya yang Dilakukan Kepala Sekolah Untuk
Meningkatkan Produktivitas Pembelajaran Guru di
SMPN 11 Kota Jambi .............................................. 112
C. Analisis Hasil Penelitian ................................................ 133
BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan ...................................................................
B. Implikasi .......................................................................
C. Rekomendasi................................................................
D. Kata Penutup ................................................................

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

xiii

145
146
147
148

TRANSLITERASI
Konsonan
Huruf Arab

Huruf Latin

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
و
هـ
ال
ء
ي

Tidak dilambangkan
b
t
th
j
h
kh
d
dh
r
z
s
sh
ṣ
ḍ
ṭ
ẓ
„
gh
f
q
k
l
m
n
w
h
la
‟
y

xiv

Keterangan

h (titik di bawah)

ṣ (titik di bawah)
ḍ (titik di bawah)
t (titik di bawah)
ẓ (titik di bawah)
koma terbalik di atas

Apostrop

Vokal:
Vokal Tunggal
Tanda

Huruf Latin

...

a

....

i

....

u

Keterangan

Vokal Rangkap
Tanda

Huruf Latin

 ي...

ay

 و....

aw

Contoh:  حسين: Husayn

حول

Keterangan

: Hawla

Maddah
Tanda

Huruf Latin

Keterangan

ــــَـا

â

a dan garis di atas

ــــِـى

î

i dan garis di atas

ـــــُـو

û

u dan garis di atas

Ta’ Marbutah
Contoh:

المنورة
المدينة
ّ
فاطمة
وزارة التربيّة

: al-Madinah al-Munawwarah
: Fâṭimah
: wizârah al-Tarbiyah

Shaddah
Contoh:

ربَّنا

َّ
نزل

: rabbanâ

Kata Sandang
Contoh:

xv

: nazzala

الشمس

القلم

: al-Shamsh

: al-Qalam

DAFTAR TABEL

Tabel

hlm

1. Rencana dan Waktu Penelitian ....................................................

62

2. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMPN 11 Kota Jambi
Tahun Pelajaran 2018-2019 .........................................................

69

3. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah Guru
SMPN 11 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2018-2019 ......................

69

4. Jumlah Guru Sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan
(keahlian) SMPN 11 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2018-2019 ......

69

5. Jumlah Guru Honor/GTT Sesuai dengan Latar Belakang
Pendidikan (keahlian) SMPN 11 Kota Jambi Tahun Pelajaran
2018-2019 ....................................................................................

70

6. Keadaan Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Kota
Jambi 4 Tahun Terakhir................................................................

70

7. Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
Negeri 11 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2018-2019 ......................

xvi

72

DAFTAR GAMBAR

Gambar

hlm

1. Skema Terinci Life Skills ..............................................................

18

2. Struktur Organisasi SMPN 11 Kota Jambi ...................................

67

xvii

xviii

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Salah satu unsur penting dalam dunia pendidikan adalah input dan
out pendidikan, kedua kata kunci tersebut merupakan objek vital dalam
dunia pendidikan. Salah satu tolok ukur dalam melihat kualitas sebuah
lembaga

pendidikan

dihasilkannya. Tidak

adalah

bagaimana

produk

pendidikan

sedikit pakar pendidikan yang

yang

menyinggung

keterkaitan antara out put dan input pendidikan. Sebut saja misalnya,
Dede Rosyada yang mengangkat gagasan-gagasan reformasi pendidikan
di Indonesia dengan mengisyaratkan peningkatan sumber daya manusia
yang berkualitas dan harus dimulai dengan perbaikan pendidikan pada
semua aspek pendidikan, termasuk bagaimana rekrutmen peserta didik
dapat diimplementasikan dengan baik dan profesional. 2
Pembahasan tentang peningkatan sumber daya manusia (SDM)
sekolah, pada prinsipnya seluruh stakeholder memiliki peran strategis
dalam mewujudkan input dan output pendidikan yang berkualitas. Sekolah
sebagai penyedia layanan pendidikan berkaitan langsung dengan
masyarakat, di mana masyarakat banyak bergantung pada luas tidaknya
produk serta kualitas out put pendidikan. Terkait dengan produktivitas
sumber daya manusia, al Qur‟an telah memberikan pandangan agar
supaya manusia selaku khalifah di atas bumi ini yang memiliki interpretasi
yang luas, diantaranya adalah pemimpin, mengolah, pemanfaatan dan
pelestarian alam. Fungsi manusia untuk mengolah dan melestarikan alam
inilah yang mengharuskan manusia untuk bekerja keras, sebab sebagian
potensi alam baru dapat dimanfaatkan secara optimal jika telah diolah
oleh manusia dengan baik. Katagori pengelolaan tersebut disebut dengan

2

Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Group,
2007), cet. ke- 3, hlm. 3

1

2

manajemen sebagaimana firman Allah SWT dalam al Baqarah ayat 30
yang berbunyi:

              
             
 
Artinya: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di
muka bumi." mereka berkata: "mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa
yang tidak kamu ketahui." (QS. Al Baqarah: 30).3
Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa
manusia membawa potensi khalifah pada diri mereka masing-masing
yang kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata dalam
berbagai dimensi kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan. Dengan
demikian maka setiap individu harus memahami bahwa ia adalah seorang
pembawa misi khalifah yang akan memakmurkan bumi, terutama dalam
kaitannya dengan pendidikan. Agar supaya potensi tersebut berdaya
guna, maka setiap individu harus meningkatkan produktivitasnya masingmasing sehingga dapat

berkontribusi positif

dalam

meningkatkan

pendidikan secara komprehensif.
Semakin besar out put sekolah tersebut yang disertai dengan
kualitas yang mantap, dalam arti mampu mencetak sumber daya manusia
(human resources) yang berkualitas, maka tentu saja pengaruhnya sangat
positif bagi masyarakat. 4 Lebih lanjut menurut Muhyi Batubara bahwa
3

Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra,
2005), hlm. 13
4
Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011),
edisi revisi, cet. ke- 9, hlm. 103

3

untuk mengantisipasi era globalisasi diperlukan sumber daya manusia
yang kompeten sehingga mampu bersaing dalam pasar global, dan hal ini
berarti bahwa strategi pembangunan pendidikan ditekankan pada
investasi sumber daya manusia yang merupakan tanggung jawab
multisektor pembangunan dalam suatu kesatuan secara integral dengan
sektor-sktor terpenting yang secara langsung memiliki kontribusi dalam
pengembangan SDM. 5
Kondisi

pendidikan

ideal

sebagaimana

disebutkan

di

atas,

sesungguhnya menjadi harapan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,
terutama mereka yang memiliki perhatian penuh terhadap pendidikan.
Bagaimana tidak, derasnya laju ilmu pengetahuan dan teknologi membuat
persaingan dan semangat kompetisi semakin kuat, terutama dalam
menghadapi pasar bebas di dunia global yang saat ini sedang
berlangsung dan akan terus berlanjut. Sebagaimana diungkapkan Andrea
Edmundson bahwa saat ini, informasi, komunikasi, teknologi dan jejaring
kegiatan belajar (networked learning) bukan sesuatu yang mudah diterima
oleh masyarakat non Barat akibat perbedaan budaya dan tradisi
setempat. Lebih lanjut menurutnya, komunikasi interkultural dapat
dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam mewujudkan pendidikan
yang komprehensif. 6
Berdasarkan informasi tersebut di atas, maka lembaga pendidikan
yang dikelola secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip dasar
manajemen yang faktual dan berlandaskan kebutuhan masyarakat
sebagai pengguna produk pendidikan tersebut, akan memberikan
performa yang ideal dengan kualitas yang baik sesuai dengan harapan.
Namun kondisi ini sesungguhnya masih cukup jauh dari harapan bangsa
Indonesia, tidak sedikit sekolah atau madrasah dengan level „favorit‟ atau
„unggulan‟ sebut saja Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang meskipun
saat ini eksistensinya dipertanyakan, masih dihadapkan pada berbagai
5

H. Muhyi Batubara, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm. 6-7
Andrea Edmundson (ed), Globalized E-Learning Cultural Challenges, (USA: INFOSCI,
2007), hlm. 74-75
6

4

persoalan yang berkaitan dengan manajemen rekrutmen, baik rekrutmen
itu mengarah pada tenaga kependidikan, guru, dan peserta didik itu
sendiri.

Hal

menurunnya

tersebut
kualitas

disinyalir

Azyumardi

pendidikan

nasional.

Azra
Secara

sebagai
konkrit

bentuk
beliau

memaparkan bahwa secara garis besar pencapaian pendidikan nasional
masih jauh dari harapan, terutama ketika dihadapkan pada kemampuan
bersaing secara kompetitif dengan perkembangan pendidikan pada
tingkat global, baik secara kuantitatif maupu kualitatif. Bahkan kondisi ini
dibenarkan banyak kalangan yang menurut mereka bukan hanya belum
berhasil meningkatkan kecerdasan dan keterampilan peserta didik,
melainkan gagal dalam membentuk karakter dan kepribadian. 7 Salah satu
indikator yang menurut penulis dapat dijadikan kerangka berpikir ketika
melihat persoalan tersebut di atas adalah rendahnya kualitas dan mutu
produktifitas tenaga pendidikan di berbagai lembaga pendidikan sehingga
kemudian berimplikasi terhadap out put pendidikan. Rendahnya kualitas
tersebut disebabkan oleh potret moralitas yang semakin menurun akibat
deranya arus informasi dan teknologi sehingga kemudian berimplikasi
pada ranah pendidikan. Rasulullah Saw telah menjelaskan bahwa akhlak
di atas segalanya sebagaimana sabdar beliau berikut ini.

: سألت رسول هللا صلّى هللا عليو وسلّم عن الربّ واإلمث فقال:النواس بن مسعان األنصارى قال
ّ عن
8
)الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك ىف صدرك وكرىت أن يطّلع عليو النّاس (رواه مسلم
ّ

Artinya: “Dari an Nawwas bin Sim‟an al Anshary berkata: Aku bertanya
kepada Rasulullah Saw tentang al birr dan al itsm, Rasulullah
Saw berkata: al birr adalah akhlak yang mulia dan al itsm adalah
sesuatu yang tersembunyi di dadamu dan engkau tidak
menginginkannya diketahui orang lain”. (HR. Muslim).

Hadits tersebut di atas memberikan gambaran bahwa setiap individu
memiliki potensi al birr dan al itsm. Al birr adalah akhlak yang mulia
7

Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan
Demokratisasi, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), cet. ke- 2, hlm. xiii-xiv
8
Abi al Hasan Muslim bin al Hujjaj al Qusyairy al Naisabury, Shahîh Muslim, (Kairo: Dâr al
Hadits, 2010), cet. ke- 17, hlm. 816
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sementara al itsm adalah sebuah rahasia yang ada dalam diri manusia
yang tidak diharapkan diketahui orang lain. Maka apabila potensi al birr
yang selalu hadir dalam setiap perbuatan seseorang, secara otomatis
akan

menghasilkan

produktivitas

seseorang

semakin

berkualitas,

termasuk dalam produktivitas pendidikan.
Mendiskusikan rendahnya kualitas dan mutu produktivitas tenaga
pendidik di berbagai lembaga pendidikan, tak terkecuali provinsi Jambi,
beberapa faktor yang disinyalir mempengaruhi kondisi tersebut di atas. Di
antaranya:

Pertama,

terbatasnya

sarana

dan

prasarana

sekolah/madrasah yang diharapkan dapat mendukung aktivitas tenaga
pendidikan di sekolah/madrasah. Kedua, rendahnya kualitas guru, dimana
disinyalir

bahwa

mayoritas

guru

secara

nasional

tidak

memiliki

profesionalitas sebagaimana diamanahkan dalam pasal 39 UU No
20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,
menilai hasil

pembelajaran,

melakukan pembimbingan,

melakukan

pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.
Ketiga, rendahnya prestasi peserta didik, yang ditengarai sebagai akibat
dari rendahnya kualitas guru dan sarana fisik pendidikan. Dalam hal
prestasi

misalnya,

15

September

2004

lalu

United

Nations

for

Development Programme (UNDP) juga telah mengumumkan hasil studi
tentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui
laporannya yang berjudul Human Development Report 2004. Di dalam
laporan tahunan ini, Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177
negara. Apabila dibanding dengan negara-negara tetangga saja, posisi
Indonesia berada jauh di bawahnya. Dalam skala internasional, menurut
Laporan Bank Dunia (Greaney,1992), studi IEA (Internasional Association
for the Evaluation of Educational Achievement) di Asia Timur menunjukan
bahwa keterampilan membaca peserta didik kelas IV SD berada pada
peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk peserta didik SD:
75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan
51,7 (Indonesia). Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai
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30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soalsoal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin
karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan
ganda. Selain itu, hasil studi The Third International Mathematic and
Science Study-Repeat-TIMSS-R, 1999 (IEA, 1999) memperlihatkan
bahwa, di antara 38 negara peserta, prestasi peserta didik SLTP kelas 2
Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk Matematika.
Dalam dunia pendidikan tinggi menurut majalah Asia Week dari 77
universitas yang disurvai di asia pasifik ternyata 4 universitas terbaik di
Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73 dan
ke-75.
Keempat,

kurangnya

pemerataan

kesempatan

pendidikan.

Sebagaimana dilaporkan Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional dan
Direktorat Jenderal Binbaga Kementerian Agama tahun 2009 bahwa
Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 2008
mencapai 94,4% (28,3 juta peserta didik). Pencapaian APM ini termasuk
kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah
yaitu 54, 8% (9,4 juta peserta didik). Kelima, rendahnya relevansi
pendidikan dengan kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari laporan
BAPPENAS

(2000-2010)

yang

dikumpulkan

sejak

tahun

1999

menunjukan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan
SMU sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar
36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan
kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%,
14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Kemendiknas 2010, setiap
tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak. Keenam, mahalnya
biaya pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya biaya sekolah
berimplikasi pula pada kualitas pendidikan secara nasional. Meskipun
ditengarai bahwa slogan-slogan kampanye dengan simbol „sekolah gratis‟
hanya menjadi tunggangan politik semata. Kondisi ini tampak jelas
menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, namun
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hasilnya sungguh bertolak belakang dari slogan yang disampaikan. Dan
ternyata

sekolah-sekolah

yang

mendapat

prioritas

bebas

biaya

pendidikan, hanyalah sekolah yang berstatus negeri, sementara sekolahsekolah dengan label swasta harus berupaya sendiri memenuhi
kebutuhan biaya pendidikan, termasuk dengan melakukan pungutanpungutan dari peserta didik. Hal inilah yang membuat dikotomi pendidikan
dalam konteks biaya pendidikan antara sekolah negeri dengan sekolah
swasta.9
Terkait dengan peningkatan produktivitas kerja tenaga pendidik pada
prinsipnya

mengarah

pada

dua

faktor

penting

yang

kemudian

mempengaruhi kinerja mereka, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.
Keenam persoalan tersebut di atas merupakan faktor eksternal yang
kemudian berimplikasi pada kualitas dan mutu pendidikan. Adapun faktor
internalnya adalah kemampuan kepala sekolah dalam mengelola lembaga
pendidikan, terutama dalam hal bagaimana kecakapan kepala sekolah
dalam meningkatkan produktivitas tenaga pendidik. Kecakapan yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan manajerial kepala
sekolah dalam pengelolaan organisasi sekolah, baik itu intrakurikuler
maupun ekstrakurikuler. Dengan demikian, maka kepala sekolah memiliki
peran sentral dalam menata dan mengelola seluruh elemen sekolah,
terutama tenaga pendidik dalam meningkatkan produktivitas mereka.
Hukum kausalitas yang menyatakan bahwa semakin rendah kemampuan
manajerial kepala sekolah maka semakin rendah produktivitas tenaga
pendidik. Oleh sebab itu, maka kompetensi manajerial kepala sekolah
menjadi sangat urgen ketika tagihannya diarahkan pada peningkatan
produktivitas kerja tenaga pendidik.
Menciptakan miliu pendidikan yang ideal dan ditopang dengan
proses pendidikan yang sesuai dengan prosedur yang baku pada
prinsipnya tidak terlepas dari kajian mendalam terhadap tiga komponen
9

http://blog.umy.ac.id/anadwiwahyuni/pendidikan/penyebab-rendahnya-kualitaspendidikan-di-indonesia/. Diakses tanggal 9 Oktober 2017
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penting dalam proses pendidikan, yaitu guru selaku pendidik, peserta didik
dan materi ajar sebagai basis nilai dan keilmuan yang dapat memberikan
pengayaan dan peningkatan wawasan menuju pendewasaan peserta
didik. Ketiga komponen tersebut secara sederhana harus saling
berkorelasi dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Adapun lembaga
dengan kebijakan-kebijakan yang menyertainya merupakan fasilitas
penting dalam pelaksanaan proses pendidikan, termasuk di dalamnya
intervensi pemerintah dalam prosedur pelaksanaan pendidikan. Bahkan
menurut Paul Trowler pemerintah terkadang melakukan intervensi terlalu
jauh terhadap prosedur pendidikan, dimana pemerintah menganggap
bahwa sebagian sekolah negeri belum sepenuhnya membantu peserta
didik dalam meningkatkan potensi mereka.10 Salah satu contoh, misalnya
integrasi ketatausahaan sekolah belum terlaksana secara optimal
sehingga

kemudian

berimplikasi

pada

proses

pendidikan

secara

keseluruhan. Kepala sekolah yang dalam hal ini sebagai top manajer
belum memainkan perannya secara utuh sesuai prinsip dasar manajemen
pengelolaan lembaga pendidikan dapat berimplikasi pada produktivitas
kerja tenaga pendidikan, sehingga kemudian out put pendidikan belum
sepenuhnya sesuai dengan harapan yang selama ini diidam-idamkan oleh
masyarakat pendidikan.
Persoalan tersebut di atas dalam pandangan penulis bukanlah
sesuatu yang baru dan tabu dalam dunia pendidikan di Indonesia,
khususnya di Jambi. Indikasi negatif tersebut sesungguhnya pernah
dialami oleh penulis pada saat melakukan observasi tidak terstruktur di
salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan bertanya kepada
beberapa tenaga administrasi dan guru terkait dengan kecakapan kepala
sekolah dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja guru. Pada
kesempatan tersebut beberapa informan memberikan penjelasan bahwa
pengelolaan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang selama ini
10

Paul Trowler, Education Policy, (London and New York: Routledge, 2003), edisi kedua,
hlm. 152
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dilakukan

kepala

produktivitas

kerja

sekolah
guru.

belum

berdampak

Informasi

tersebut

pada

peningkatan

kemudian

penulis

sempurnakan dengan pengamatan sepintas terkait dengan proses
pendidikan di sekolah tersebut. Indikatornya adalah bahwa prestasi
akademik peserta didik di sekolah tersebut termasuk dalam katagori biasa
saja sebagaimana sekolah-sekolah lain. Demikian halnya data-data
faktual yang penulis peroleh adalah bahwa kegiatan belajar mengajar
berlangsung biasa-biasa saja tanpa ada inovasi yang kemudian
diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan mutu dan kualitas
pendidikan secara keseluruhan.11
Produktivitas kerja dalam perspektif Islam adalah sikap taâwun
sesama manusia, sehingga kemudian orang-orang yang memiliki
kompetensi

sesuai

dengan

keahliannya

masing-masing

mampu

memberikan kontribusi positif kepada orang lain dengan harapan bahwa
apa yang telah diberikan kepada orang lain adalah ibadah yang
berdimensi spiritual. Rasulullah Saw mengajarkan ummatnya untuk saling
membantu meringankan beban orang lain, baik dari aspek materi maupun
non materi, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan. Terkait dengan
hal tersebut Rasulullah Saw bersabda:

 من ن ّفس عن مسلم كربة من كرب: قال رسول هللا صلّى هللا عليو وسلّم:وعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قال
يسر هللا عليو ىف ال ّدنيا
ّ يسر على معسر
ّ  ومن،ال ّدنيا ن ّفس هللا عنو كربة من كرب يوم القيامة
 وهللا ىف عون العبد ما دام العبد ىف عون أخيو، ومن سرت مسلما سرته هللا ىف ال ّدنيا واآلخرة،واآلخرة
12
)(رواه مسلم
Secara khusus kasus mis-manajemen yang terjadi dalam lembaga
pendidikan ditemukan hampir di seluruh sekolah negeri dan sekolah
swasta unggulan di kota Jambi, meskipun jumlahnya tidak terlalu

11

Observasi tentang proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 11 Kota Jambi, 13 September 2017
12
Ibn Hajar al „Asqalani, Bulugu al Maram min Adillah al Ahkam, (Indonesia: Al Haramain,
t.t), cet. Ke-2, hlm. 325-326
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signifikan, akan tetapi secara kualitas telah memberikan preseden buruk
terhadap pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan secara nasional.
Salah satu sekolah yang dapat dijadikan kasus untuk kenyataan
sebagaimana telah dipaparkan di atas adalah Sekolah Menengah
Pertama Negeri 11 (SMPN 11) kota Jambi.
Hasil grand tour yang telah penulis lakukan pada awal bulan
September 2017 yang lalu menunjukkan adanya informasi awal yang
ditemukan seperti: 1) belum optimalnya proses manajerial di SMPN 11
kota Jambi terhadap perencanaan kerja guru, hal ini terindikasi bahwa
guru tidak membuat perencanaan pembelajaran sebelum mengajar. 2)
kurangnya pengawasan kepala sekolah terhadap guru dalam pelaksanaan
pembelajaran, dan 3) kurang produktivitasnya guru dalam pembelajaran,
hal ini terindikasi dari menurunnya disiplin guru dalam proses belajar
mengajar, serta belum tampaknya inovasi guru dalam kegiatan belajar
mengajar sehingga kemudian perfomance mereka dalam proses kegiatan
pembelajaran cenderung monoton.
Beberapa hal sebagaimana telah dipaparkan di atas merupakan
indikator penting dalam melihat realitas di lapangan penelitian bahwa
implementasi

prinsip-prinsip

manajemen

belum

terlaksana

dengan

sempurna, dalam hal manajerial organisasi sekolah, baik itu terkait
dengan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Hal ini kemudian menjadi
asumsi awal bagi penulis bahwa kecakapan kepala sekolah dalam hal
manajerial memiliki alasan tersendiri yang perlu dikaji secara mendalam
melalui penelitian ilmiah dengan memfokuskan kajian pada kecakapan
kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas kerja tenaga pendidik di
SMPN 11 kota Jambi.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan pada latar belakang tersebut di atas, maka
masalah utama dalam penelitian ini adalah mengapa kecakapan kepala
sekolah dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 Kota
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Jambi belum optimal. Masalah utama tersebut kemudian melahirkan
beberapa point penting yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian
ini yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana

kecakapan

kepala

sekolah

dalam

meningkatkan

produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi ?
2. Apa kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan
produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan
produktivitas pembelajaran guru di SMPN 11 kota Jambi ?

C. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah kecakapan kepala sekolah dalam
meningkatkan produktivitas kerja tenaga pendidik di SMPN 11 kota Jambi.
Sudut tinjauan dari fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kecakapan kepala sekolah terhadap pengelolaan lembaga pendidikan
dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi.
2. Faktor

pendukung

dan

penghambat

kepala

sekolah

dalam

meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi.
3. Upaya konstruktif kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas
pembelajaran guru di SMPN 11 kota Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini secara umum ditujukan untuk memberikan informasi
yang akurat terkait dengan langkah-langkah manajerial kepala sekolah
dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi.
Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap beberapa
informasi sebagai temuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
a. Bentuk

kecakapan

yang

diterapkan

kepala

sekolah

dalam

meningkatkan produktivitas kerja guru di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 11 Kota Jambi.
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b. Kendala dan hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam
meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi.
c.

Upaya konstruktif kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas
pembelajaran guru di SMPN 11 kota Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Secara sederhana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat praktis dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagi penulis, mampu mengembangkan alur berpikir induktif dan
deduktif untuk mewujudkan gagasan-gagasan atau pendapat realitas
berdasarkan teori dan data di lapangan;
b. Bagi kepala sekolah, mampu mengimplementasikan manajemen yang
profesional dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11
kota Jambi;
c. Bagi guru, menjadi sumber inspirasi yang positif untuk lebih
meningkatkan kompetensi dan kualitas individual dalam kegiatan
pendidikan di SMPN 11 kota Jambi;
d. Bagi sekolah, diharapkan mampu mengembangkan diri dengan
berbagai inovasi dengan dukungan penuh dari kepala sekolah, guruguru, karyawan, dan pengawas sekolah.
e. Menambah khazanah ilmiah bagi pengembangan keilmuan dan
sumbangan pemikiran untuk para peneliti berikutnya;

BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori, Konstruksi dan Indikator
1. Kecakapan Kepala Sekolah
Kecakapan secara etimologis merupakan kata imbuhan dengan akar
kata „cakap‟ yang telah mendapat huruf tambahan ke- dan akhiran -an.
Kata „cakap‟ memiliki makna sanggup melakukan sesuatu‟ mampu‟ dapat,
mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu,
tangkas; dan cekatan (tidak lamban). Adapun pengertian kata „kecakapan‟
secara

terminologis

memiliki

makna

kemampuan;

kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu.

kesanggupan;
13

Berdasarkan

pengertian etimologis dan terminologis tersebut di atas, maka kata
“kecakapan” merupakan sikap personal yang menampilkan kemampuan,
kesanggupan, kepandaian, dan kemahiran dalam mengerjakan sesuatu,
sehingga kemudian menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan.
Cakap dalam perspektif psikologis dapat dipahami sebagai keadaan
dimana sesorang dinyatakan telah dewasa dan mampu melakukan
berbagai hal. Kedewasaan sendiri merupakan suatu proses yang melalui
tahapan perkembangan pada diri individu dimulai dari seseorang
dilahirkan. Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah
matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi
anak-anak dan telah menjadi pria dan wanita dewasa.14
Menurut Wood Worth dan Marquis sebagaimana dikutip Sumadi
Suryabrata bahwa ability (kecakapan) memiliki tiga aspek penting, yaitu 1)
achievement yang merupakan actual ability, yang dapat diukur langsung
dengan alat atau tes tertentu. 2) capacity yang merupakan potential ability,
yang dapat diukur secara tidak langsung dengan melalui pengukuran
13

TIM Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) Luar Jaringan (offline), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2016
14
Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Yogyakarta: Rosda,
2000), hlm. 14
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terhadap kecakapan individu, dimana kecakapan ini berkembang dengan
perpaduan antara dasar dengan training yang insentif dan pengalaman.
Dan 3) aptitude yaitu kualitas yang hanya dapat diungkapkan atau diukur
dengan tes khusus yang sengaja dibuat untuk itu.15
Menurut Wood Worth dan Marquis sebagaimana dikutip Sumadi
Suryabrata bahwa ability (kecakapan) memiliki tiga aspek penting, yaitu 1)
achievement yang merupakan actual ability, yang dapat diukur langsung
dengan alat atau tes tertentu. 2) capacity yang merupakan potential ability,
yang dapat diukur secara tidak langsung dengan melalui pengukuran
terhadap kecakapan individu, dimana kecakapan ini berkembang dengan
perpaduan antara dasar dengan training yang insentif dan pengalaman.
Dan 3) aptitude yaitu kualitas yang hanya dapat diungkapkan atau diukur
dengan tes khusus yang sengaja dibuat untuk itu.16
Menurut Nana Syaodiah Sukaminadita bahwa kecakapan (ability)
merupakan keterampilan seseorang yang merupakan suatu kemampuan
potensial yang nyata dalam mengenal dan memahami, menganalisis,
menilai serta memecahkan masalah dengan menggunakan rasio dengan
cepat dan melihat hal-hal yang benar dan tidak benar.17
Brolin menjelaskan tentang life skill sebagaimana dikutip Yunus
bahwa, “Life skills constitute a continuum of knowledge and aptitude that
are necessary for a person to function effectively and to avoid interruptions
of

employment experience”.

18

Dengan demikian life skills dapat

dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup. Istilah hidup, tidak sematamata memiliki kemampuan tertentu saja (vocational job), namun ia harus
memiliki kemampuan dasar
membaca,
15

menulis,

pendukungnya secara fungsional seperti:

menghitung,

merumuskan,

dan

memecahkan

Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.
160-161
16
Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.
160-161
17
Nana Syaodiah Sukaminadita, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 91.
18
Yunus, H. S., Dinamika Wilayah Peri Urban Determinan Masa Depan Kota,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2
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masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus belajar di
tempat kerja, mempergunakan teknologi.
Menurut Swintoro pengertian kecakapan hidup lebih luas dari
keterampilan vokasional atau keterampilan untuk bekerja. Orang yang
tidak bekerja, misalnya ibu rumah tangga atau orang yang sudah pensiun,
tetap memerlukan kecakapan hidup. Seperti halnya orang yang bekerja,
mereka juga menghadapi berbagai masalah yang harus dipecahkan.
Orang yang sedang menempuh pendidikan pun memerlukan kecakapan
hidup, karena mereka tentu juga memiliki permasalahannya sendiri. 19
Bukankah dalam hidup ini, di manapun dan kapanpun, orang selalu
menemui

masalah

yang

memerlukan

pemecahan.

Dengan

bekal

kecakapan hidup yang baik, diharapkan para lulusan akan mampu
memecahkan problema kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari atau
menciptakan

pekerjaan

bagi

mereka

yang

tidak

melanjutkan

pendidikannya.
Pembahasan tentang kecakapan pada umumnya sering dikaitkan
dengan life skill yang berarit kecakapan hidup, karena memang setiap
aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti berhubungan dengan
kehidupan setiap orang, baik secara persolan maupun ketika berada
dalam sebuah organisasi. Untuk itu, maka pembahasan tentang
kecakapan (skill) sebaiknya juga dikatikan dengan kehidupan sehingga
memiliki konsep tersendiri yaitu life skill atau kecakapan hidup. Lebih
lanjut Retnowati menjelaskan bahwa life skills atau kecakapan hidup
gampangnya adalah pengetahuan atau keterampilan sebagai modal dasar
untuk selamat, sejahtera, dan sentosa dalam kehidupan. 20
Terdapat banyak ahli yang telah memaparkan tentang teori life skill
secara komprehensif dengan sudut pandang masing-masing. Masingmasing ahli memiliki karakteristik tersendiri dalam menjelaskan konsep life
19

Soekirman Wintoro, Kecakapan Hidup (Life Skill), 2008. http: //swintoro.wordpress.com
/2008/04/07/life-skill/ (sitasi 25 November 2017)
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skill sebagai bagian dari disiplin ilmu. Slamet PH misalnya mendefinisikan
life skills

sebagai kemampuan, kesanggupan dan keterampilan yang

diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat
dan bahagia. Kecakapan tersebut mencakup segala aspek sikap perilaku
manusia sebagai bekal untuk menjalankan kehidupannya. 21
Kecakapan hidup (life skill) merupakan kemampuan dan keberanian
untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan
kreatif, mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Pengertian
kecakapan hidup lebih luas dari keterampilan untuk bekerja. Kita
mengenal life skills dalam leadership meliputi 4 H yaitu, Heart, Hands,
Health and Head yang merupakan pokok-pokok pengembangan life skills.
Lebih jauh pengembangannya meliputi sebagai berikut.
1. Heart
Heart atau hati memiliki kecenderungan yang lebih peka terhadap
stimulus dan respon rasa dan emosional. Dengan demikian, maka hati
mencakup dua aspek penting, yaitu a) relating, yakni relasi kuat terhadap
beberapa hal yang mencakup komunikasi, kerjasama, keterampilan sosial,
meyelesaikan konflik, dan menerima perbedaan. b) caring yang memiliki
konsekwensi logis terhadap sikap peduli terhadap orang lain, empati,
berbagi, dan menjalin hubungan.
2. Hands
Hands yang lebih identik dengan tangan merupakan salah satu
anggota tubuh yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas
individual. Hands mencakup dua hal yaitu: a) giving, yakni pengabdian
masyarakat, tanggung jawab kemasyarakatan, dan peran serta dalam
kelompok. b) Working, yakni keterampilan unggul, kerjasama kelompok,
dan motivasi diri.

21

Slamet, P.H. 2002, Pendidikan Kecakapan Hidup: Konsep Dasar. http. www.
infodiknas. com /pendidikan-kecakapan-hidup-konsep-dasar. htm Diambil pada tanggal
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3. Health
Health juga dapat dimaknai dengan kesehatan fisik yang kemudian
berimplikasi pada performance seseorang. Healt mencakup dua hal yaitu:
a) being, yaitu harga diri (self esteem), tanggung jawab pribadi, karakter,
mengelola perasaan, dan self-dicipline. b) living, yakni memilih gaya hidup
sehat, menangani stress, pencegahan penyakit, dan keamanan pribadi.
4. Head
Head atau kepala dapat dimaknai sebagai produk pemikiran
seseorang sehingga kemudian berdampak pada bentuk aktivitas yang
dilakukannya. Head mencakup dua hal penting yaitu: a) thinking, yakni
pembelajaran

pelayanan,

berpikir

kritis,

menyelesaikan

masalah,

pengambilan keputusan, dan belajar untuk belajar. b) managing, yakni
keteguhan hati, melakukan pencatatan, penggunaan sumber dengan
bijaksana, perencanaan/pengorganisasian, dan penetapan tujuan.
Kecakapan hidup spesifik biasanya terkait dengan bidang pekerjaan
(occupational), atau bidang kejuruan (vocational) yang ditekuni atau akan
dimasuki. Kecakapan hidup seperti itu kadang-kadang juga disebut
dengan kompetensi teknis (technical competencies) dan itu sangat
bervariasi, tergantung kepada bidang kejuruan dan pekerjaan yang akan
ditekuni. Namun demikian masih ada, kecakapan yang bersifat umum,
yaitu bersikap dan berlaku produktif (to be a productive people). Artinya,
apapun bidang kejuruan atau pekerjaan yang dipelajari, bersikap dan
berperilaku produktif harus dikembangkan. Bidang pekerjaan biasanya
dibedakan menjadi pekerjaan yang lebih menekankan pada keterampilan
manual dan bidang pekerjaan yang menekankan pada kecakapan
berpikir. Terkait dengan itu, pendidikan kecakapan hidup yang bersifat
spesifik juga dapat dipilah menjadi kecakapan akademik (academic skill)
dan kecakapan vokasional (vocational skill).
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Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip Anwar
membagi life skills (kecakapan hidup) menjadi empat jenis 22 , yaitu: (1)
kecakapan

personal

(personal

skills)

yang

mencakup

kecakapan

mengenal diri (self awareness) dan kecakapan berpikir rasional, (2)
kecakapan sosial (social skills), (3) kecakapan akademik (academic skills),
dan (4) kecakapan vocasional (vocational skills).
Gambar 1. Skema Terinci Life Skills

Kecakapan Mengenal
Diri (self awareness)
Kecakapan
Personal

Kecakapan Berpikir
Rasional

Kecakapan Mengenal
Diri (self awareness)

Kecakapan
Sosial

Life Skills
Kecakapan
Akademik
Kecakapan Mengenal
Diri (self awareness)
Kecakapan
Vocasional

(Sumber: Ditjen Penmum, 2002 dalam Anwar (2006)

Lebih lanjut, Idiran (2008) menyatakan kecakapan hidup dapat
dipilah atas dua jenis. Kedua jenis itu adalah kecakapan hidup yang
bersifat umum (General Life Skill) dan kecakapan hidup yang bersifat
khusus (Specific Life Skill). Kecakapan hidup yang bersifat umum adalah
kecakapan hidup yang harus dimiliki seorang untuk dapat melakukan
hal-hal yang bersifat umum. Kecakapan hidup yang bersifat khusus
adalah kecakapan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melakukan
hal-hal yang bersifat khusus. Dengan bekal kecakapan umum dan
kecakapan khusus itu, dimungkinkan seseorang untuk dapat menghadapi
22

Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 28
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kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan dan mampu memcahkan
masalah hidup dan kehidupannya.
Kecakapan atau keterampilan hidup ini meliputi kecakapan umum
(general life skills) dan kecakapan spesifik (specific life skills). Kecakapan
umum terdiri dari atas: (1) kecakapan pribadi (personal skills): kecakapan
mengenal diri, kecakapan belajar, kecakapan beradaptasi, kecakapan
mengatasi masalah (copeability), kecakapan berpikir, kemandirian dan
bertanggung jawab; dan (2) kecakapan sosial (social skills): kecakapan
berkomunikasi, kecakapan bekerja kooperatif dan kolaboratif, serta sikap
solidaritas. Sementara yang spesifik terdiri atas: (1) kecakapan akademik,
dan (2) kecakapan vokasional (karir).
Kecakapan sering juga dimaknai dengan skill atau keterampilan oleh
para pakar, sehingga kemudian melahirkan berbagai definisi terkait
dengan skill atau keterampilan individual seseorang. Skill adalah
kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran dan ide dan kreatifitas
dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih
bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan
tersebut. Ada juga pengertian lain yang mendefinisikan bahwa skill adalah
suatu kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan kedalam praktik
sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan.23
Terdapat beberapa pendapat tentang skill yang telah dipaparkan
oleh para pakar dan ahli. Menurut Gordon, skill adalah kemampuan untuk
mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Menurut Nadler,
skill kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diartikan sebagai
implikasi dari aktifitas. Menurut Higgins, skill adalah kemampuan dalam
tindakan dan memenuhi suatu tugas. Menurut Iverson, skill adalah
kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara mudah dan tepat. Jika

23

Tommy Suprapto, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi, (Yogyakarta:
MedPress, 2009), cet. 8, hlm. 13
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disimpulkan, skill berati kemampuan untuk mengoperasikan suatu
pekerjaan secara mudah dan cermat.24
Berdasarkan beberapa definisi tentang kecakapan tersebut di atas,
maka penulis kemudian berpendapat bahwa kecakapan merupakan sikap
personal yang menampilkan kemampuan, kesanggupan, kepandaian, dan
kemahiran

dalam

mengerjakan

sesuatu,

sehingga

kemudian

menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan. Kecakapan terbagi
dua, yaitu pertama, kecakapan pribadi (personal skills) yang mencakup
kecakapan mengenal diri, kecakapan belajar, kecakapan beradaptasi,
kecakapan

mengatasi

masalah

(copeability),

kecakapan

berpikir,

kemandirian dan bertanggung jawab. Kedua, kecakapan sosial (social
skills) yang mencakup kecakapan berkomunikasi, kecakapan bekerja
kooperatif dan kolaboratif, serta sikap solidaritas.
Simpulan dari beberapa pendapat sebelumnya kemudian penulis
fokuskan pada satu konsep teori yaitu kecakapan manajerial kepala
sekolah. Maka kemudian analasis data lapangan akan diarahkan pada
kemampuan kepala sekolah dalam mengelola aktivitas pendidik yang
mengarah pada peningkatan produktivitas kerja guru. Kompetensi
manajerial kepala sekolah terkait dalam peningkatan kinerja guru terbagi
ke dalam dua aspek penting, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
Intrakurikuler mengarah pada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan
guru dalam rangka mewujudkan output pendidikan yang berkualitas.
Sementara ekstrakurikuler mengarah pada kegiatan-kegiatan kesiswaan,
seperti pramuka, PMR, dan kegiatan OSIS lainnya.
Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada
kepemimpinan kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebagai pemimpin
dilembaganya, maka dia harus mampu membawa lembaganya kearah
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dia harus mampu melihat
24

Susi Hendriani, Soni A. Nulhaqim, Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan dalam
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adanya perubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan
globalisasi yang lebih baik. Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas
kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolahan
secara formal kepada atasannya atau informal kepada masyarakat yang
telah menitipkan anak didiknya. Kepala sekolah adalah tenaga fungsional
guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana
diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi
interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima
pelajaran. 25 Dilembaga persekolahan, kepala sekolah atau yang lebih
popular sekarang disebut sebagai “guru yang mendapat tugas tambahan
sebagai kepala sekolah.” Bukanlah mereka yang kebetulan mempunyai
nasib baik senioritas, apalagi secara kebetulan. Direkrut untuk menduduki
posisi itu, dengan kinerja yang serba kaku dan mandul mereka diharapkan
dapat menjadi sosok pribadi yang tangguh handal dalam rangka
pencapaian tujuan sekolah Dalam penjelasan diatas, maka dapat
disimpulkan bahwasannya posisi kepala sekolah menentukan arah suatu
lembaga. Kepala sekolah merupakan pengatur dari program yang ada
disekolah. Karena nantinya diharapkan kepala sekolah akan membawa
spirit kerja guru dan membangun kultur sekolah dalam peningkatan mutu
pendidikan, khususnya Ujian Nasional.
Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka penulis kemudian
berpendapat bahwa kepala sekolah merupakan seorang guru yang
diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk mengelola
lembaga pendidikan tersebut secara profesional berdasarkan prinsipprinsip manajemen yang baik dan benar.
Aswarni sujud, Moh. Saleh dan tatang M. Amirin dalam bukunya
“administrasi Pendidikan” menyebutkan bahwa fungsi kepala sekolah
adalah sebagai berikut:
1) Perumusan tujuan kerja dan pembuat kebijakan sekolah
25

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahanya,
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2) Pengatur tata kerja sekolah, yang mengatur pembagian tugas dan
mengatur pembagian tugas dan mengatur petugas pelaksana,
menyelenggaran kegiatan
3) Pensupervisi

kegiatan

sekolah,

meliputi:

mengatur

kegiatan,

mengarahkan pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan, membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksana.26
Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin
pendidikan adalah:
1) Perencanaan sekolah dalam arti menetapkan arah sekolah sebagai
lembaga pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan dan
strategi pencapaian.
2) Mengorganisasikan sekolah dalam arti membuat struktur organisasi,
menetapkan staf dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing
staf.
3) Menggerakkan staf dalam artian memotivasi staf melalui internal
marketing dan memberi contoh eksternal marketing.
4) Mengawasi dalam arti melakukan supervisi, mengendalikan dan
membimbing semua staf dan warga sekolah.
5) Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar
pendidikan dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem
solving baik secara analitis sistematis maupun pemecahan masalah
secara kreatif dan menghindarkan serta menanggulangi konflik.27
Sebagai pemimpin pendidikan di sekolahnya, seorang kepala
sekolah mengorganisasikan sekolah dan personilnya yang bekerja di
dalamnya dalam situasi yang efektif, efisien, demokratis, dan kerjasama
tim (team work) dibawah kepemimpinanya, program pendidikan untuk
para siswa harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan
dievaluasi. Dalam pelaksanaan program kepala sekolah harus dapat
memimpin secara professional, para staf pengajar, bekerja secara ilmiah,
26

Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 81
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penuh perhatian dan demokratis dengan menekankan pada perbaikan
proses belajar mengajar secara terus-menerus. Kepala Sekolah juga
mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan kegiatan pendidikan
dan pembelajaran di sekolah. Ditinjau dari sisi operasional, tugas pokok
kepala sekolah mencakup kegiatan yang mengara pada bagaimana
menggali dan mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah secara
terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan
efisien. Dan secara garis besar tugas dan fungsi kepala sekolah dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1) Pendidik (educator)
Sebagai
perencanaan,

pendidik,

kepala

pengelolaan,

dan

sekolah

melaksanakan

kegiatan

evaluasi

pembelajaran.

Kegiatan

perencanaan menuntut kapabilitas dalam menyusun perangkat-perangkat
pembelajaran; kegiatan pengelolaan mengharuskan kemampuan memilih
dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien, dan
kegiatan mengevaluasi mencerminkan kapabilitas dalam memilih metode
evaluasi yang tepat dan dalam memberikan tindak lanjut yang diperlukan
terutama bagi perbaikan pembelajaran. Sebagai pendidik, kepala sekolah
juga berfungsi membimbing siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya.
2) Pemimpin (leader)
Sebagai pemimpin, kepala sekolah berfungsi menggerakkan semua
potensi sekolah, khususnya tenaga guru dan tenaga kependidikan bagi
pencapaian tujuan sekolah. Dalam upaya menggerakkan potensi tersebut,
kepala sekolah dituntut menerapkan prinsip-prinsip dan metode-metode
kepemimpinan

yang sesuai dengan

mengedepankan keteladanan,

pemotivasian, dan pemberdayaan staf.
3) Pengelola (manager)
Sebagai
melaksanakan

pengelola,

kepala

sekolah

pengelolaan

kurikulum,

peserta

secara

operasional

didik,

ketenagaan,

keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah-masyarakat, dan
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ketatausahaan sekolah. Semua kegiatan-kegiatan operasional tersebut
dilakukan melalui seperangkat prosedur kerja berikut: perencanaan,
pengorganisasian,

penggerakan,

dan

pengawasan.

Berdasarkan

tantangan yang dihadapi sekolah, maka sebagai pemimpin, kepala
sekolah melaksanakan pendekatan-pendekatan baru dalam rangka
meningkatkan kapasitas sekolah.
4) Administrator
Dalam pengertian yang luas, kepala sekolah merupakan pengambil
kebijakan tertinggi di sekolahnya. Sebagai pengambil kebijakan, kepala
sekolah melakukan analisis lingkungan (politik, ekonomi, dan sosialbudaya) secara cermat dan menyusun strategi dalam melakukan
perubahan dan perbaikan sekolahnya. Dalam pengertian yang sempit,
kepala sekolah merupakan penanggung jawab kegiatan administrasi
ketatausahaan

sekolah

dalam

mendukung

pelaksanaan

kegiatan

pembelajaran.
5) Wirausahaan
Sebagai wirausahawan, kepala sekolah berfungsi sebagai inspirator
bagi munculnya ide-ide kreatif dan inovatif dalam mengelola sekolah. Ideide kreatif diperlukan terutama karena sekolah memiliki keterbatasan
sumber daya keuangan dan pada saat yang sama memiliki kelebihan dari
sisi potensi baik internal maupun lingkungan, terutama yang bersumber
dari masyarakat maupun dari pemerintah setempat.
6) Pencipta Iklim Kerja
Sebagai pencipta iklim kerja, kepala sekolah berfungsi sebagai
katalisator bagi meningkatnya semangat kerja guru. Kepala sekolah perlu
mendorong guru dan tenaga kependidikanlainnya dalam bekerja di bawah
atmosfir kerja yang sehat. Atmosfir kerja yang sehat memberikan
dorongan bagi semua staf untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan
sekolah.28
28
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http://aktual-asiddau.blogspot.com/2010/09/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-
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7) Penyelia (supervisor)
Supervisi juga dapat diartikan sebagai pembinaan yang diberikan
kepada seluruh staf madrasah agar mereka dapat meningkatkan
kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar dengan
lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Kepala Madrasah sebagai
supervisior mempunyai peran dan tanggung jawab untuk membina,
memantau dan memperbaiki proses pembelajaran aktif, kreatif dan
menyenangkan. Supervise kepala sekolah dapat dilakukan secara individu
maupun kelompok.29
Kepala

sekolah

sebagai

seorang

pemimpin

menurut

Thariq

Muhammad as Suwaidan dan Faishal Umar Basyarahil harus memiliki
karakter yang kokoh dalam membangun sekolah sebagai sebuah
organisasi yang memiliki tujuan dan cita-cita yang akan dicapai bersama.
Karakter pertama adalah iman dan tauhid, dimana seorang muslim tatkala
memimpin akan senantiasa sadar dan ingat bahwa Allah SWT adalah
penciptanya dan Dialah yang memberikan padanya kemampuan yang
dengan kemampuan itu dia bisa memimpin. 30 Terkait dengan karakter
tersebut Allah SWT berfirman dalam surat al An‟am ayat 162-163 yang
berbunyi:

   

         
     

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku
dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada
sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan
kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama
menyerahkan diri (kepada Allah)". (QS. Al An‟am: 162-163).31
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Ayat tersebut di atas memberikan gambaran yang sangat jelas
bahwa segala sesuatu yang dilakukan pada prinsipnya merupakan ibadah
yang kita lakukan sebagai wujud atas ketaatan kita kepada Allah SWT
pemiliki jiwa dan raga. Dengan demikian, maka pemimpin yang
menjadikan landasan tersebut sebagai motivasi dalam bekerja maka akan
memberikan yang terbaik bagi kemajuan dan perkembangan sekolah.
Karakter

kedua

adalah

mengikuti

(ittiba’),

yakni

menjadikan

Rasulullah Saw sebagai teladan dalam mengimplementasikan prinsipprinsip kepemimpinan. 32 Seorang muslim akan selalu mengikuti jejak
perjalanan Rasulullah Saw dan akan selalu bersemangat meniti langkahlangkahnya dalam setiap dimensi kehidupannya,

terutama dalam

memimpin sekolah sebagai sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat
komunitas manusia yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda.
Prinsip dasar dari karakter kedua ini adalah firman Allah SWT dalam surat
Ali Imron ayat 31 yang berbunyi:

             
 
Artinya: “Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah
Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu."
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Ali Imron:
31).33
Informasi penting yang bisa dipetik dari ayat tersebut di atas adalah
bahwa kepala sekolah dalam menerapkan kepemimpinan yang islami
harus menjadikan Rasulullah Saw sebagai teladan dalam berbagai
dimensi kehidupan, terutama dalam aspek kepemimpinan. Sehingga
kemudian tidak mengalami degradasi moral pada saat menghadapi situasi
sekolah yang tidak kondusif disebabkan munculnya berbagai persoalan
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yang membutuhkan solusi dan jalan keluar yang bisa diterima oleh
seluruh masyarakat sekolah.
Karakter yang keempat adalah penyucian yang mencakup prinsip
istiqomah (konsisten), istighfar yang menggugah, berinterkasi dengan al
Qur‟an dan Sunnah, dan mengikat diri dengan akhirat. 34 Sikap istiqomah
bagi seorang pemimpin menjadi sangat urgen, hal ini mengingat bahwa
dalam pengelolaan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan tidak
terlepas dari berbagai kendala dan hambatan, baik yang bersifat internal
maupun eksternal. Landasan utama sikap istiqomah tersebut dapat dilihat
dalam al Qur‟an surat Fushshilat ayat 30 yang berbunyi:

            
      
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami
adalah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka,
maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan:
"Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan
gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah
kepadamu". (QS. Fushshilat: 20).35
Sikap istiqomah (konsisten) sebagaimana digambarkan ayat tersebut
di atas merupakan sebuah perilaku pembawaan diri yang tidak
tergoyahkan oleh berbagai problematika kehidupan, terutama hal-hal yang
berkaitan dengan pengelolaan lembaga pendidikan. Maka kemudian
seorang pemimpin yang menjadi sikap istiqomah sebagai prinsip
kepemimpinan, akan menghadapi segala persoalan yang ada di sekolah
dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat
dengan membangun karakter ukhuwwah insaniyyah dan ukhuwwah
islamiyah dalam upaya mewujudkan cita-cita yang diharapkan.
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Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
kepala sekolah harus bertanggung jawab atas terlaksanakannya seluruh
program pendidikan di sekolah. Untuk dapat merealisasikan semua tugas
dan

fungsi

kepemimpinannya

maka

kepala

sekolah

hendaknya

mengetahui jumlah pembantunya, mengetahui nama-nama pembantunya,
mengetahui tugas masing-masing pembantunya, memelihara suasana
kekeluargaan dan memperhatikan kesejahteraan para pembantunya.
Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu jika menguasai
kecakapan bekerja sebagai suatu keahlian selaras dengan bidangnya.
Kepala

sekolah

dalam

mengelola

satuan

pendidikan

disyaratkan

menguasai keterampilan dan kompetensi tertentu yang dapat mendukung
pelaksanaan tugasnya. Suhertin mengartikan “kompetensi sebagai
kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan
dan latihan”. Kompetensi diperoleh melalui berbagai macam pendidikan
dan pelatihan yang diikuti yang sesuai dengan standar dan kualitas
tertentu dengan tugas yang akan dilaksanakan. Hal ini senada dengan
apa yang dikemukakan oleh Supandi bahwa Kompetensi adalah
seperangkat kemampuan untuk melakukan sesuatu jabatan, dan bukan
semata-mata pengetahuan saja. Kompetensi menuntut kemampuan
kognitif, kondisi afektif, nilai-nilai dan keterampilan tertentu yang khas dan
spesifik

berkaitan

dengan

karakteristik

jabatan

atau

tugas

yang

dilaksanakan.36
Spesifikasi kemampuan tersebut dimaksudkan agar kepala sekolah
dapat melaksanakan tugas secara baik dan berkualitas. Kepala sekolah
yang memenuhi kriteria dan persyaratan suatu jabatan berarti berwenang
atas jabatan atau tugas yang diberikan dengan kata lain memenuhi
persyaratan kompetensi. Dengan demikian kompetensi kepala sekolah
adalah pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan
seorang kepala sekolah dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara
konsisten
36

yang

memungkinkannya

menjadi

kompeten

A.S. Wahyud., Manajemen Strategi, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), hlm. 28
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berkemampuan

dalam

mengambil

keputusan

tentang

penyediaan,

pemanfaatan dan peningkatan potensi sumberdaya yang ada untuk
meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Menurut Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang
Standar Kepala Sekolah/Madrasah, bahwa kepala sekolah harus memiliki
standar

kompetensi

“(1)

kompetensi

kepribadian,

(2)

kompetensi

manajerial, (3) kompetensi kewirausahaan, (4) kompetensi supervisi dan
(5) kompetensi sosial.
1) Kompetensi Kepribadian
Ketika seseorang membicarakan mengenai kepribadian tentunya
harus di lihat dari sudut pandang psikologi dan harus pula dianalisis
melalui psikologi kepribadian. Kepribadian merupakan suatu masalah
yang abstrak, hanya dapat dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan,
dan cara berpakaian seseorang. Setiap orang memiliki kepribadian yang
berbeda. Menurut Hipocrates bahwa dalam diri manusia terdapat empat
macam sifat yaitu tanah sifat kering terdapat dalam chole (empedu
kering), air sifat basah terdapat dalam melanchole (empedu hitam), udara
sifat dingin tedapat dalam phlegma (lendir), dan api sifat panas terdapat
dalam sanguis (darah). Kemudian Galenus menyempurnakan pendapat
Hipocrates dan membeda-bedakan kepribadian atas dasar keadaan
proporsi

campuran

cairan-cairan.

Hipocrates

dan

Galenus

mengikhtisarkan kepribadian empat macam cairan badan yang dominan 37
yaitu:
a) Chole mempunyai prinsip tegangan, tipe kholeris, dan sifat khasnya
hidup (besar semangat), hatinya mudah terbakar, daya juang besar,
dan optimistis.
b) Melanchole mempunyai prinsip penegaran (rigidity), tipe melankholis,
dan sifat khasnya mudah kecewa, daya juang kecil, muram, dan
pesimis.
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c) Phlegma mempunyai prinsip plastisitas, tipe phlegmatic, dan sifat
khasnya

tak

suka

terburu-buru

(kalem,

tenang),

tak

mudah

dipengaruhi, setia.
Sanguis mempunyai prinsip ekspansivitas, tipe sanguinis, dan sifat
khasnya hidup, mudah berganti haluan, dan ramah. Bagi kepala sekolah
perlu memiliki kemampuan mengenal kepribadian guru dan personel
lainnya dengan menggunakan tipe yang dikemukan oleh Hipocrates dan
Galenus. Secara umum manusia mempunyai tipe-tipe tersebut, hanya
saja ada kecenderungan yang lebih besar pada salah satu chole,
melancole, phlegm, atau sanguis, jika salah satu dominan maka lainnya
tidak dominan. Hal yang demikian ini selalu ditemukan bagi setiap pribadi
manusia. Identitas pribadi seseorang menurut Erikson tumbuh dan
terbentuk

melalui

perkembangan

proses

krisis

psikososial

yang

berlangsung dari fase ke fase. 38 Erikson berasumsi bahwa setiap individu
yang sedang tumbuh dipaksa harus menyadari dan berinterkasi dengan
lingkungan sosialnya yang berkembang makin luas. Jika individu
bersangkutan mampu mengatasi krisis demi krisis yang akan muncul
dengan

suatu

kepribadian

yang

sehat

dan

ditandai

dengan

kemampuannya menguasai lingkungannya, fungsi-fungsi psiko-fisiknya
terintegrasi, dan memahami dirinya secara optimal.
Berdasarkan

informasi

tersebut

di

atas,

maka

kompetensi

kepribadian merupakan suatu performansi pribadi (sifat-sifat) yang harus
dimiliki seseorang. Dimensi kompetensi kepribadian kepala sekolah
dijabarkan sebagai berikut:
a) Memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin.
b) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai
kepala sekolah.
c) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

38

Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Rosda Karya Remaja,
2003), hlm. 117

31

d) Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam
pekerjaan sebagai kepala sekolah
e) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 39
Kompetensi kepribadian sesorang menurut penulis adalah sikap
individual seseorang yang dapat dilihat secara konkrit berdasarkan
indikator-indikator yang kemudian lahir dalam bentuk performance. Hal ini
kemudian berkembang menjadi sikap dan perilaku seseorang dalam
bentuk kegiatan sehari-hari yang terukur berdasarkan pengamatan secara
lansung.

Performance tersebut

secara holistik

mencakup seluruh

aktivitasnya yang mengarah pada perubahan ke arah yang lebih baik.
2) Kompetensi Manajerial
Disamping harus mampu melaksanakan proses manajemen yang
merujuk pada fungsi-fungsi manajemen, juga dituntut untuk memahami
sekaligus menerapkan seluruh substansi kegiatan pendidikan. Menurut
pendapat Sanusi yang dikutip M. Idochi Anwar dan Yayat Hidayat Amir
bahwa: “Perubahan dalam peranan dan fungsi sekolah dari yang statis di
jaman lampau kepada yang dinamis dan fungsional-konstruktif diera
globalisasi, membawa tanggung jawab yang lebih luas kepada sekolah,
khususnya kepada administrator sekolah. Pada mereka harus tersedia
pengetahuan yang cukup tentang kebutuhan nyata masyarakat serta
kesediaan

dan

keterampilan

untuk

mempelajari

secara

kontinyu

perubahan yang sedang terjadi di masyarakat sehingga sekolah melalui
program-program

pendidikan

yang

disajikannya

dapat

senantiasa

menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dan kondisi baru.40
Berdasarkan informasi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa
bahwa kepala sekolah sebagai salah satu kategori administrator
pendidikan perlu melengkapi wawasan kepemimpinan pendidikannya
dengan pengetahuan dan sikap yang antisipatif terhadap perubahan yang
terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk perkembangan kebijakan
39

Abin Syamsuddin Makmun, Ibid., hlm 127
http://sujarwohart.wordpress.comdi unduh tgl 16/10/2017

40

32

makro pendidikan. Wujud perubahan dan perkembangan yang paling
aktual saat ini adalah makin tingginya aspirasi masyarakat terhadap
pendidikan, dan gencarnya tuntutan kebijakan pendidikan yang meliputi
peningkatan aspek-aspek pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi dan
relevansi.

Kompetensi

manajerial

yang

tertuang

dalam

Lampiran

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 17
April 2007 adalah sebagai berikut:
a) Mampu menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai
tingkatan perencanaan.
b) Mengembangkan

organisasi

sekolah/madrasah

sesuai

dengan

kebutuhan.
c) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber
daya sekolah/madrasah secara optimal.
d) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju
organisasi pembelajar yang efektif guru dan staf dalam rangka
pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
e) Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan
inovatif bagi pembelajaran peserta didik.
f)

Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya
manusia secara optimal.

g) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka
pendayagunaan secara optimal.
h) Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam
rangka pencairan dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan
sekolah/madrasah.
i)

Mengelola peserta didik dalam rangkapenerimaan peserta didik baru,
dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajarn
sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. 41
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Sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya
bahwa

kompetensi

seseorang

merupakan

kemampuannya

dalam

mengolah seluruh aspek kehidupannya dalam upaya menciptakan kondisi
yang mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya. Menurut penulis
bahwa kompetensi manajerial merupakan kemampuan seseorang dalam
mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen yang telah dirumuskan
oleh para pakar manajemen. Dengan demikian, maka seorang kepala
sekolah harus mampu mengolah dan menata seluruh elemen organisasi
lembaga pendidikan yang dipimpinnya dalam upaya mewujudkan cita-cita
organisasi yang dalam hal ini adalah sekolah.
3) Kompetensi Kewirausahaan
Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah proses menciptakan
sesuatu yang baru dan berani mengambil resiko dan mendapatkan
keuntungan.

Para

ahli

sepakat

bahwa

yang

dimaksud

dengan

kewirausahaan menyangkut tiga prilaku yaitu: (a) kreatif, (b) komitmen
(motivasi tinggi dan penuh tanggungjawab), (c) berani mengambil resiko
dan kegagalan.
Dimensi kompetensi kewirausahaan kepala sekolah dijabarkan
sebagai berikut:
a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah.
b) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah.
c) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah.
d) Pantang

menyerah

dan selalu

mencari solusi terbaik

dalam

menghadapi kendala yangdihadapi sekolah.
e) Memiliki

naluri

kewirausahaan

dalam

mengelola

kegiatan

produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar siswa.42
Kompetensi kewirausahaan kepala sekolah menurut penulis tidak
hanya terbatas pada aspek manajerial ketatausahaan semata, tetapi lebih
42
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luas cakupannya, termasuk dalam hal bagaimana mengelola sekolah
sebagai lembaga pendidikan yang memiliki nilai ekonomis dalam konteks
kemandirian sekolah. Kondisi ini tidak terlepas dari persepsi bahwa
sekolah memiliki nilai-nilai ekonomis yang cukup strategis dalam
mengembangkan sekolah ke arah yang lebih maju dan berkembang
sesuai dengan kebutuhan seluruh elemen sekolah.
4) Kompetensi Supervisi
Upaya optiaml untuk mencapai hasil yang diinginkan atau yang akan
direncanakan, kepala sekolah dalam mengelola kegiatan perlu melakukan
pembinaan dan penilaian. Pembinaan lebih ke arah memberi bantuan
kepada guru-guru dan personel lainnya sedangkan penilaian lebih ke arah
mengukur dengan cara melakukan audit mutu tentang prosedur kerja dan
instruksi kerja yang telah ditetapkan secara bersama-sama dapat tercapai
atau tidak. Oleh karena itu kepala sekolah harus mempunyai kemampuan
mensupervisi dan mengaudit kinerja guru dan personel lainnya di sekolah
dengan kegiatan sebagai berikut:
a) Mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan tehnik-tehnik yang
tepat.
b) Mampu melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program
pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat.
c) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka
peningkatan profesionalisme guru.
Kompetensi supervisi merupakan salah satu kemampuan yang harus
dimiliki oleh kepala sekolah dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi
sekolah. Maka dari itu, maka penulis melihat bahwa kemampuan supervisi
tidak bisa dilepaskan dari tugas utama kepala sekolah selaku manajer.
Hal ini mengingat bahwa kepala sekolah harus membangun komunikasi
yang baik di tengah-tengah masyarakat sekolah melalui kemampuan
mensupervisi seluruh elemen sekolah.
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5) Kompetensi Sosial
Pakar psikologi pendidikan menyebut kompetensi sosial itu sebagai
social intellegenceatau kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan
salah satu dari sembilan kecerdasan (logika, bahasa, musik, raga, ruang,
pribadi, alam, dan kuliner). Semua kecerdasan itu dimiliki oleh seseorang,
hanya mungkin beberapa diantaranya menonjol dan yang lain biasa saja
atau kurang. Uniknya beberapa kecerdasan tersebut bekerja secara
terpadu dan simultan ketika seseorang berpikir dan atau mengerjakan
sesuatu. Menurut Ramly kepala sekolah/guru merupakan suatu cermin.
Kepala sekolah/guru sebagai cermin memberikan gambaran (pantulan
diri) bagaimana dia memandang dirinya, masa depannya, dan profesi
yang ditekuninya. Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan
kompetensi sosial merupakan suatu kemampuan seorang kepalas
sekolah/guru dalam hal berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan:
a) peserta didik, b) sesama pendidik, c) tenaga kependidikan, d) orang
tua/wali peserta didik dan e) masyarakat sekitar.43
Degan demikian, maka seorang kepala sekolah/guruharus: a)
mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan siswa,
b) mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan
sesama guru dan tenaga kependidikan, c) mampu berkomunikasi secara
efektif, empatif dan santun dengan orang tua siswa dan masyarakat, d)
bersikap kooperatif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena
pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang
keluarga dan status sosial ekonomi, dan e) mampu beradaptasi di tempat
bertugas

di

seluruh

wilayah

Republik

Indonesia

yang

memiliki

keberagaman sosial budaya. Dimensi kompetensi sosial kepala sekolah
dijabarkan sebagai berikut:
a) Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah.
b) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
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c) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.44
Kompetensi kepala sekolah sebagimana yang telah dipersyaratkan
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
tersebut di atas tentunya belum cukup untuk menjamin keberhasilan
sekolah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Karena itu
perlu ditambah dengan kompetensi-kompetensi yang lain yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi kepala sekolah. Mengingat kepala sekolah
dalam pengelolaan satuan pendidikan mempunyai kedudukan yang
strategis

dalam

mengembangkan

sumberdaya

sekolah

terutama

mendayagunakan guru dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat tentang profesionalisme
atau kompetensi kepala sekolah/madrasah yang peneliti sebutkan di atas,
maka perlu kiranya seorang kepala sekolah dituntut untuk profesional agar
tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. Setidaknya
ada delapan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah
untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Pertama, memiliki rasa
tanggung jawab yang besar atas terlaksananya seluruh kegiatan yang
mendukung tercapainya tujuan sekolah/pendidikan. Kedua, memiliki
kemampuan untuk memotivasi orang untuk melaksanakan tugasnya
dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Ketiga, memiliki rasa percaya
diri, keteladanan yang tinggi dan kewibawaan. Keempat, dapat menjalin
hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan dapat melibatkan
mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah. Kelima,
mampu membimbing, mengawasi dan membina bawahan (guru) sehingga
masing-masing guru memperoleh tugas yang sesuai dengan keahliannya.
Keenam, berjiwa besar, memiliki sifat ingin tahu dan memiliki pola pikir
berorientasi jauh ke depan. Ketujuh, berani dan mampu mengatasi
kesulitan. Kedelapan, selalu melakukan inovasi di segala hal menjadi
tuntutan yang perlu dimiliki oleh seorang kepala sekolah.
44
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Delapan kompetensi di atas merupakan syarat ideal kepala sekolah
dalam membangun pendidikan di tengah-tengah tuntutan zaman dan
tuntutan masyarakat. Jika delapan kompetensi ideal tersebut belum bisa
terpenuhi, maka ideal minimal seorang kepala sekolah adalah memiliki
idealisme untuk memajukan sekolah, memajukan profesionalisme guru,
memajukan kreatifitas siswa dan membangun soft skill komunitas sekolah
yang dipimpinnya. Siapapun kepala sekolah yang memimpin suatu
sekolah apabila mampu melakukan fungsi komunikasi yang baik dengan
semua pihak, maka penilaian yang umum diberikan oleh guru, siswa, staf
dan masyarakat sudah cukup untuk menyatakan bahwa kepala sekolah
tersebut adalah kepala sekolah yang ideal memotivasi kerja, serta
menciptakan budaya kerja dan budaya disiplin para tenaga kependidikan
dalam melakukan tugasnya di sekolah berkaitan dengan kompetensi
manajerial, seorang kepala sekolah dalam menjabarkan kemampuan yang
ada tentunya harus mempertimbangkan berbagai macam pendekatan dan
gaya kepemimpinan agar semua sumber daya yang ada di sekolah bisa
dikelola dan difungsikan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penelitian lebih
difokuskan pada bagaimana kecakapan manajerial kepala sekolah dalam
meningkatkan produktivitas kerja tenaga pendidik. Kecakapan manajerial
tersebut terbagai ke dalam dua katagori, yaitu intrakurikuler yang
berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler yang
berhubungan dengan aktivitas kesiswaan peserta didik seperti pramuka,
PMR, kesenian, dan kegiatan OSIS lainnya.

2. Produktivitas Kerja
a. Hakikat Produktivitas Guru
Pengertian produktivitas sangat berbeda dengan produksi. Tetapi
produksi merupakan salah satu komponen dari usaha produktivitas, selain
kualitas dan hasil keluarannya. Produksi adalah suatu kegiatan yang
berhubungan dengan hasil keluaran dan umumnya dinyatakan dengan
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volume produksi, sedangkan produktivitas berhubungan dengan efisiensi
penggunaan sumber daya (masukan dalam menghasilkan tingkat
perbandingan antara keluaran dan masukan). Peningkatan produktivitas
dan efisiensi merupakan sumber pertumbuhan utama untuk mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, pertumbuhan yang tinggi
dan berkelanjutan juga merupakan unsur penting dalam menjaga
kesinambungan peningkatan produktivitas jangka panjang. Dengan jumlah
tenaga kerja dan modal yang sama, pertumbuhan output akan meningkat
lebih cepat apabila kualitas dari kedua sumber daya tersebut meningkat.
Walaupun secara teoritis faktor produksi dapat dirinci, pengukuran
kontribusinya terhadap output dari suatu proses produksi sering
dihadapkan pada berbagai kesulitan. Disamping itu, kedudukan manusia,
baik sebagai tenaga kerja kasar maupun sebagai manajer, dari suatu
aktivitas produksi tentunya juga tidak sama dengan mesin atau alat
produksi lainnya. Seperti diketahui bahwa output dari setiap aktivitas
ekonomi tergantung pada manusia yang melaksanakan aktivitas tersebut,
maka sumber daya manusia merupakan sumber daya utama dalam
pelaksanaan aktivitas perusahaan.
Masalah produktivitas adalah masalah yang sangat penting untuk
saat

ini.

Masyarakat

semakin

sadar

bahwa

produktivitas

dapat

meningkatkan kesejahteraan manusia. Pentingnya produktivitas kerja
mencakup banyak hal seperti produktivitas tenaga kerja, produktivitas
organisasi, produktivitas pemasaran dan sebagainya. Secara umum,
pengertian produktivitas menyangkut hubungan antara keluaran dengan
masukan yang digunakan. Istilah produktivitas sering kacau dengan istilah
produksi. Banyak yang berpendapat bahwa semakin besar produksinya,
semakin besar produktivitasnya. Para pakar pada umumnya sependapat
bahwa produktivitas ialah output per unit, atau output dibagi input, atau
rasio antara output dengan input.
Menurut Sinungan mengemukakan bahwa produktivitas adalah suatu
konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih
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banyak barang dan jasa yang akan digunakan oleh banyak manusia,
dengan menggunakan sumber-sumber riil yang semakin sedikit.45 Mathis
and Jackson mendefinisikan produktivitas sebagai pengukuran atas
kuantitas

dan

kualitas

dari

pekerja

yang

diselesaikan,

dengan

mempertimbangkan biaya dari sumber daya yang digunakan. 46 Menurut
Sutrisno bahwa produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan
antara keluaran (barang-barang atau jasa) dengan masukan (tenaga
kerja, bahan, uang). 47 Beberapa pengertian lain mengenai produktivitas
menurut beberapa ahli:
1) Tohardi

sebagaimana

dikutip

Sutrisno

menjelaskan

bahwa

produktivitas kerja merupakan sikap mental yang selalu mencari
perbaikan terhadap apa yang telah ada, suatu keyakinan bahwa
seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari
kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.48
2) Pendapat Tohardi didukung juga oleh Ravianto sebagaimana dikutip
oleh

Sutrisno

yang

menyatakan

produktivitas

pada

dasarnya

mencakup sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa
kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari ini. Sikap ini mendorong
agar seseorang tidak cepat merasa puas, akan tetapi harus
mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja dengan
cara selalu mencari perbaikan-perbaikan dan peningkatan.49
Produktivitas kerja sebagaimana telah dijelaskan di atas lebih
mengarah pada dua aspek, yaitu produktivitas dalam bentuk materiil dan
non materiil. Produktivitas kerja dalam bentuk materiil dapat dilihat dari
jumlah dan kuantitas barang yang dihasilkan, sementara produktivitas
kerja dalam bentuk non materiil lebih mengarah pada performance
45
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seseorang yang terdiri dari sikap dan atau attitute seseorang yang
kemudian dapat diamati melalui sikap dan perubatan.
b. Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas
Setiap perusahaan selalu berkeinginan agar tenaga kerja yang
dimiliki mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. Produktivitas
tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan
dengan tenagakerja itu sendiri maupun faktor lain, seperti tingkat
pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap dan etiket kerja, motivasi, gizi dan
kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan sosial, lingkungan kerja, iklim
kerja, teknologi, sara produksi, manajemen, dan prestasi seperti yang
dikatakan Ravianto yang dikutip oleh Sutrisno.50
Menurut Simanjuntak yang dikutip oleh Sutrisno bahwa terdapat
beberapa

faktor

yang

dapat

mempengaruhi

produktivitas

kerja

karyawan,51 yaitu:
1) Pelatihan
Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi kayawan dengan
keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan
kerja. Untuk itu, latihan kerja diperlukan bukan saja sebagai pelengkap
akan tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan.
Dengan demikian, maka pelatihan sangat diperlukan dalam upaya
memberikan pengalaman yang baik kepada seseorang, sehingga
kemudian dapat diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
2) Mental dan Kemampuan Fisik Karyawan
Keadaan metal dan fisik karyawan merupakan hal yangsangat
penting untuk menjadi perhatian bagi organisasi, sebab keadaan fisik dan
mental karyawan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
produktivitas kerja karyawan.
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3) Hubungan Antara Atasan dan Bawahan
Hubugan atasan dan bawahan akan mempengaruhi kegiatan yang
dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan,
sejauh mana bawahan diikutsertakan dalam penentuan tujuan.
c. Indikator Produktivitas
Menurut Sutrisno produktivitas merupakan hal yang sangat penting
bagi para karyawan

yang ada di perusahaan.

Dengan adanya

produktivitas kerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien
dan efektif, sehingga ini semua akhirnya sangat diperlukan dalam
pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk mengukur produktivitas
kerja, diperlukan suatu indikator,52 yaitu sebagai berikut:
1) Kemampuan
Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan
seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki
serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka.
2) Meningkatkan Hasil yang Dicapai
Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan
salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun
yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Dengan demikian, maka upaya
untuk memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat
dalam suatu pekerjaan.
3) Semangat Kerja
Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini
dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari
kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya.
4) Pengembangan Diri
Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan
kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan
52
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harapan dengan apa yang akan dihadapi. Semakin kuat tantangannya,
pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga harapan untuk menjadi
lebih baik pada gilirannya akan sangat berdampak pada keinginan
karyawan untuk meningkatkan kemampuan.
5) Mutu
Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah
lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas
kerja seorang pegawai. Jadi meningkatkan mutu bertujuan untuk
memberikan hasil yang terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna
bagi perusahaan dan dirinya sendiri.
6) Efisiensi
Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber
daya yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek
produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi
karyawan.
Indikator produktivitas menjadi aspek yang penting dalam dunia
pendidikan, hal ini mengingat bahwa dalam melihat hasil dari sebuah
kegiatan perlu pembuktian secara faktual melalui beberapa indikator yang
kemudian dapat dijadikan acuan bahwa kegiatan yang dilakukan memiliki
produktivitas yang bermanfaat bagi kemajuan sebuah proses pendidikan.
d. Upaya Peningkatan Produktivitas
Untuk meningkatkan produktivitas kerja dapat dilihat sebagai
masalah keperilakuan, tetapi juga dapat mengandung aspek-aspek teknis.
Untuk mengatasi hal tersebut perlu pemahaman yang tepat terhadap
faktor-faktor penentu keberhasilan peningkatan produktivitas. Menurut
Siagian yang dikutip oleh Sutrisno (2011:105) adapun faktor-faktor
tersebut adalah sebagai berikut:
1) Perbaikan Terus Menerus
Dalam
implikasinya

upaya
adalah

meningkatkan
bahwa

produktivitas

seluruh

komponen

kerja,

salah

organisasi

satu
harus

43

melakukan perbaikan terus-menerus. Suatu organisasi selalu dihadapkan
kepada tuntutan yang terus-menerus, berubah, baik secara internal
maupun eksternal. Tambahan pula, ada ungkapan yang menyatakan
bahwa satu-satunya hal yang konstan di dunia adalah perubahan.
2) Peningkatan Mutu Hasil Pekerjaan
Berkaitan erat dengan upaya melakukan perbaikan secara terusmenerus adalah peningkatan mutu hasil pekerjaan oleh semua orang dan
segala komponen organisasi. Mutu tidak hanya berkaitan dengan produk
yang dihasilkan dan dipasarkan, baik berupa barang maupun jasa, akan
tetapi menyangkut segala jenis kegiatan yang diselanggarakan oleh
semua satuan kerja, baik pelaksana tugas pokok, maupun pelaksana
tugas penunjang dalam organisasi.
3) Pemberdayaan SDM
SDM merupakan unsur yang paling strategis daam organisasi.
Karena itu, memberdayakan SDM merupakan etos kerja yang sangat
mendasar yang harus dipegang teguh oleh semua jabatan manajemen
dalam hierarki organisasi.
Terkait dengan produktivitas kerja, Laeha M dan Wexley dalam Tjutju
Yuniarsih mengemukakan bahwa produktivitas kerja individu dapat dinilai
dari

apa

yang

dilakukan

individu,

yaitu

bagaimana

seseorang

melaksanakan pekerjaan atau unjuk kerja dalam mencapai hasil yang
ditargetkan.

53

Menurut formulasi National Productivity Board (NPB)

Singapore (2009:56) dikatakan bahwa produktivitas kerja adalah mental
(attitude of mind) yang mempunyai semangat melakukan peningkatan
perbaikan. Berdasarkan definisi National Productivity Board Singapore
dan Laeha M, ada kesamaan definisi yaitu proses individu dalam
mencapai hasil, tidak hanya terfokus kepada hasil melainkan bagaimana
proses individu dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
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Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya
bahwa sasaran utama manajemen sumber daya manusia adalah
menciptakan sistem pemberdayaan personil yang dapat menampilkan
kinerja produktif. Tingkat produktivitas kerja setiap pegawai bisa berbeda,
bisa tinggi atau bisa juga rendah bergantung pada tingkat fokus dalam
menjalankan tugasnya. Produktivitas kerja dalam hal ini peneliti melihat
dari segi produktivitas kerja dalam pengertian perilaku, dimana ada sikap
mental yang senantiasa berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Pola
perilaku yang demikian akan menciptakan keinginan individu untuk
semakin meningkatkan kualitas kerja sebagai suatu stimulus melakukan
yang lebih baik untuk meraih yang lebih baik. Produktivitas kerja
merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa
yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan
pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik
dari hari ini.
Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka produktivitas kerja
dapat disimpulkan sebagai kemampuan yang berhubungan dengan sikap
mental yang dimiliki individu dalam melakukan peningkatan dan perbaikan
diri dalam upaya menghasilkan pekerjaan yang efektif, efisien, dan
berkualitas

B. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang
dilakukan memiliki implikasi yang cukup siginifikan dalam melihat
bagaimana posisi strategis penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini
dilakukan melihat

porsi

masing-masing

hasil penelitian,

sehingga

kemudian temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut tidak ambigu
yang menyebabkan nalar berpikir yang salah. Oleh sebab itu, pada bagian
ini penulis menghadirkan beberapa hasil penelitian yang up to date dan
memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian yang akan dilakukan dan
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untuk memposisikan benang merah antara hasil penelitian yang sudah
ada dengan penelitian yang akan dilakukan.
Berdasarkan penelusuran penulis dalam beberapa literatur dan
referensi penelitian, terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan
dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Fatang dan Udin Saefuddin
Sa‟ud (2010) dengan judul “Kontribusi Manajerial Kepala Sekolah dan
Sistem Informasi Kepegawaian Terhadap Kinerja Mengajar Guru:
Analisis Deskriptif pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kec.
Purwakarta Kab. Purwakarta”. Penelitian ini secara fokus mengkaji
kontribusi kemampuan

manajerial kepala sekolah dan sistem

informasi kepegawaian terhadap kinerja mengajar guru pada SMP
Negeri. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif
analisis dengan subjek penelitian guru SMP Negeri di Kec. Purwakarta
sebanyak 128 guru. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa
terdapat kontribusi yang signifikan antara kemampuan manajerial
kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru pada kategori sedang
(45,10%) dan sistem informasi kepegawaian terhadap kinerja
mengajar guru pada kategori rendah (61,60%), dan kemampuan
manajerial kepala sekolah dan sistem informasi kepegawaian secara
bersama-sama terhadap kinerja mengajar guru pada kategori sedang
(64,30%).54
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatussaadah (2013) dengan judul
“Kemampuan karyawan dalam Menggunakan Sistem Informasi
Manajemen Berbasis Website pada SMKN 2 Banda Aceh”. Penelitian
ini bertujuan untuk

mengetahui kemampuan karyawan dalam

penggunaan SIM berbasis website, implementasi SIM berbasis
website, dan kendala dalam penggunaan SIM berbasis website.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui
54
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observasi,

wawancara,

menghasilkan

temuan

dan

studi

bahwa

dokumentasi.

kemampuan

Penelitian

karyawan

ini

dalam

penggunaan SIM berbasis website sudah sesuai dengan target yang
dapat dilihat dari kemampuan mereka mengumpulkan data, mengentri
data, menyimpan data, mengola data menjadi informasi, terampil
dalam

menambilkan

informasi

dalam

website,

dan

dapat

menyelesaikan tugas dengan efektif. Temuan lainnya adalah bahwa
SIM berbasis website berperan dalam pengembangan sekolah,
terutama

dalam

pengumpulan

data,

penyimpanan,

pemberian

informasi, analisis perbedaan prestasi dengan standar prestasil,
mempermudah calon siswa untuk mengetahui informasi tentang
jurusan sesuai dengan bakat yang akan dipilih, dan memberi data
tentang para alumni. Disamping itu juga, terdapat temuan lain yang
cukup

penting,

yaitu

adanya

penggunaan SIM berbasis

kendala

website,

yang

dimana

dihadapi

dalam

masih ditemukan

karyawan belum mampu menguasai komputer dan internet, kecilnya
bandwidth yang disediakan oleh JARDIKNAS, sering padamnya listrik,
adanya ancaman spyware atau malware, dan kondisi website yang
juga sering mengalami gangguan. 55
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul (2014) dengan judul
“Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dan Sistem
Informasi Kepegawaian Terhadap Kinerja Guru SDN di Kec. Sungai
Manau Kab. Merangin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh kemampuan manajerial kepala sekolah dan sistem informasi
kepegawaian terhadap kinerja guru. Populasi untuk penelitian ini
adalah seluruh guru SD Negeri se-Kecamatan Sungai Manau,
Kabupaten Merangin-Jambi dengan jumlah 44 orang. Pengambilan
sampel dilakukan dengan menggunakan teknik total sampling, dimana
semua anggota populasi diambil sebagai sampel penelitian. Analisis
data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil
55
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pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kemampuan manajerial
kepala sekolah dan sistem informasi kepegawaian berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru.56
4. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rahman (2015) dengan judul
“Pengaruh Budaya Kerja Pengembangan Kompetensi dan Motivasi
Pegawai Terhadap Produktivitas Sumber Daya Manusia di Kec.
Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh budaya kerja terhadap produktivitas sumber
daya manusia di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara,
untuk mengetahui pengaruh pengembangan kompetensi terhadap
produktivitas sumber daya manusia di Kecamatan Syamtalira Aron
Kabupaten Aceh Utara, untuk mengetahui pengaruh motivasi
terhadap

produktivitas

sumber

daya

manusia

di

Kecamatan

Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara dan pengaruh secara
bersama

antara

budaya

kerja,pengembangan

kompetensi

dan

motivasi terhadap produktivitas sumber daya manusia di Kecamatan
Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 30
orang pegawai di Kantor Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh
Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner
dalam bentuk Skala Likert dan melakuk:in observasi ke tempat
penelitian juga melakukan wawancara langsung dengan pegawai
Kantor Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Pengujian
instrument dilakukan dengan Uji Validitas dengan menggunakan
korelasi product moment dan Uji Reliabilitas dengan menggunakan
rumus

Alpha

serta

Uji

Asumsi

Klasik

yang

terdiri

dari

Uji

Multikolonearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas dan Uji
Normalitas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik
statistic yang dibantu pengolahannya dengan program SPSS
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(Statistical Package for Social Science) versi 20. Untuk analisis
dengan

menggunakan

regresi

berganda

serta

uji

signifikansi

menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukan bahwa
secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara Budaya Kerja
terhadap Produk.1:ivitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan
Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Yang ditunjukkan dengan
besarnya nilai thitung lebih besar dari ttabel (2.067 > t0,05 (28) =
1.701) dan signifikansi sebesar 0.000. Secara parsial ada pengaruh
yang

signifikan

antara

Pengembangan

Kompetensi

terhadap

Produktivitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Syamtalira Aron
Kabupaten Aceh Utara . Hal ini juga ditunjukkan dari besarnya nilai
thitung lebih besar dari ttabel (0.626 > t0,05 <281 = 1.701) dan
signifikansi sebesar 0.000. Secara parsial ada pengaruh yang
signifikan antara Motivasi terhadap Produktivitas Sumber Daya
Manusia di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Hal ini
juga ditunjukkan dari besamya nilai thitung lebih besar dari t1abe1
(2.293 > to.os (28) = 1.701) dan signifikansi sebesar 0.000. Secara
bersama-sama ada pengaruh yang sangat signifikan antara Budaya
Kerja,

Pengembangan

Kompetensi

dan

Motivasi

terhadap

Produktivitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Syamtalira Aron
Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditunjukkan dari besarnya nilai Fhitung
lebih besar dari Ftabel (20.271>2.98) dan signifikansi sebesar 0,000.57
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Nur Hasan Alfathoni (2014)
dengan judul “Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap
Produktivitas Kerja Guru di MTs Muhammadiyah Waru Kec. Baki Kab.
Sukoharjo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh
kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja guru di Madrasah
Tsanawiyah Muhammadiyah Waru Kecamatan Baki Kabupaten
Sukoharjo dan dilaksanakan dari bulan Desember 2013 sampai bulan
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Januari 2014. 2) pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja
guru di Madrasah tersebut. 3) pengaruh kepuasan kerja dan motivasi
kerja secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja guru di
Madrasah itu. Berdasarkan hasil uji hepotesis dapat disimpulkan: 1)
terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja guru
dengan Fhitung = 6,484 > Ftabel 4,38 dengan kontribusi sebesar
26,5%; 2) terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas
kerja guru dengan Fhitung = 4,596 > Ftabel 4,38 dengan kontribusi
11,5%; 3) terdapat pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja
secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja guru dengan
Fhitung = 5,769 > Ftabel 3,52 dengan kontribusi sebesar 40,4% dan
diperoleh persamaan regresi Y = 5,379 + 0,448 X1 + 0,224 X2 yang
berarti bahwa jika nilai X1 dan X2 nol maka nilai Y sebesar 5,379,
selanjutnya jika X1 meningkat satu persen maka nilai Y juga naik
sebesar 0,448 dan jika X2 naik satu persen maka nilai Y juga
meningkat 0,224. Kata Kunci: kepuasan kerja (X1), motivasi kerja
(X2), produktivitas kerja guru (Y).58
Penelitian tentang kecakapan kepala sekolah dan manajemen
informasi kepegawaian dalam meningkatkan produktivitas kerja guru telah
dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi dalam nuansa dan fokus
kajian yang berbeda. Beberapa penjelasan tentang studi relevan yang
telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa masing-masing peneliti
memiliki stressing masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan tujuan
yang ingin dicapai. Penelitian ini secara prinsip berbeda dengan beberapa
hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Dimana
penelitian ini lebih difokuskan pada tingkat kecakapan kepala sekolah,
baik aspek manajerial, spiritual, maupun psikologis yang kemudian
dipadukan dengan manajemen informasi kepegawaian dalam upaya
meningkatkan produktivitas kerja guru. Namun demikian, penelitian ini
58
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lebih memfokuskan pada bagaimana kecakapan manajerial kepala
sekolah dalam meningkatkan produktivitas kerja tenaga pendidik di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Sesuai dengan sifat dan karakteristik dari penelitian kualitatif, maka
penelitian ini menghasilkan data yang merekonstruksikan ucapan, dan
tingkah laku orang atau subyek studi. Menurut Bodgan dan Taylor
sebagaimana dikutip Lexy Moeleong, yang mendefinisikan metodologi
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati.59
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yakni kecakapan kepala
sekolah dan manajemen informasi kepegawaian dalam meningkatkan
produktivitas kerja guru, maka penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Maksudnya adalah bahwa dalam penelitian kualitatif data yang
akan dikumpulkan bukan merupakan angka-angka, melainkan data
tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen
pribadi, dan dokumen resmi lainnya. 60
Pendekatan penelitian tersebut di atas dalam hubungannya dengan
setting penelitian, maka penelitian ini secara geografis dilakukan di SMPN
11 Kota Jambi, maka data yang diperoleh berasal dari wawancara,
catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi
berupa: Statuta, Buku Pedoman SMPN 11 Kota Jambi dan data-data
pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian.
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B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian
1. Situasi Sosial
Situasi sosial dalam suatu penelitian dapat dipahami sebagai suatu
keadaan atau tempat di mana subjek penelitian berada, yang turut
mempengaruhi dan berhubungan dengan kegiatan, peristiwa, dan
sebagainya. Mengingat begitu pentingnya nuansa geografis dalam sebuah
penelitian, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada SMPN 11 kota
Jambi yang beralamat di Jl. Hos Cokro Aminoto kota Jambi.
Pemilihan lokasi penelitian pada SMPN 11 kota Jambi atas dasar
pertimbangan sebagai berikut: Pertama, adanya permasalahan tentang
bagaimana kecakapan kepala sekolah dalam konteks manajerial dan
manajemen informasi kepegawaian. Kedua, data-datanya lengkap dan
mudah mendapatkannya. Ketiga, permasalahan utama dalam penelitian
ini dalam implementasinya di lapangan penelitian, belum pernah diteliti
oleh orang lain. Keempat, lokasi SMPN 11 yang berada di pusat kota,
tepatnya di daerah Simpanga Kawat kota Jambi. Kelima, dari aspek
kualitas, SMPN 11 kota Jambi mempunyai guru dan tenaga kependidikan
dalam konteks profesionalitas, secara umum merupakan tamatan dari
perguruan tinggi dan sebagian besarnya telah menjadi pegawai negeri
sipil.
Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini, karena sangat
mengutamakan proses dan bukan hasil, sehingga apapun yang ditemukan
di lapangan, peneliti berusaha mengungkap secara total di mana peneliti
sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data
utama.61 Demikian pula halnya setting dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui seluk beluk proses manajemen sumber daya manusia dan
sekaligus akan mengungkap apakah dalam pengelolaan sekolah secara
keseluruhan, kepala sekolah telah melaksanakan aspek-aspek manajerial
secara baik dan efektif.
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Pada tataran aplikasi prosedur penelitian, pertama-tama akan
dilakukan penelitian terhadap kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi
dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan, baik dengan observasi
ataupun

wawancara,

kemudian

tehadap

para

guru

dan

tenaga

administrasi.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk
memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana
dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto bahwa subjek penelitian adalah subjek
yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dengan demikian maka subjek
penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap
fakta-fakta di lapangan penelitian.62 Subjek penelitian yang diwawancarai
dan yang diamati adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan
permasalahan dalam penelitian ini yang diposisikan sebagai responden
dan informan. Secara konkrit yang menjadi responden dan informan
dalam penelitian adalah kepala sekolah dan tenaga pendidik (guru).
Disamping subjek penelitian yang terdiri dari responden dan
informan tersebut di atas maka kemudian perlu penulis jelaskan objek
penelitiannya. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah
pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara
lebih terarah. Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi: (1)
kecakapan manajerial kepala sekolah dalam bentuk tindakan; (2) sikap
kepala sekolah dalam membina guru dalam meningkatkan produktivitas
kerja; (3) aktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagaimana
telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini adalah penelitian
kualitatif, maka objek utamanya adalah perilaku, tindakan, dan aktivitas
kepala sekolah yang berkaitan dengan manajerial.
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C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yakni
data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung
di lapangan penelitian oleh orang yang melakukan penelitian atau yang
bersangkutan yang memerlukan. Data yang diperoleh langsung dari
sumber data dapat berupa benda-benda, situasi atau manusia. Teknik
pengumpulan data dalam konteks data primer tergantung jenis data yang
diperlukan. Jika yang diperlukan tentang manusia, maka peneliti dapat
memperolehnya dengan menyiapkan seperangkat alat instrumen, atau
melakukan observasi langsung terhadap subjek atau setting sosial yang
diteliti, atau dengan kata lain, data yang langsung dikumpulkan oleh
peneliti dari sumber pertamanya. 63
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
orang yang melakukan penelitian di lapangan penelitian dari sumbersumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan
atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. 64 Data sekunder ini peneliti
gunakan untuk memperkuat akurasi data-data primer, sehingga data-data
yang dianalisa tersebut dapat bersifat komprehensif dengan dukungan
data-data sekunder. Data sekunder yang penulis maksud dalam penelitian
ini adalah data yang diperoleh dari data yang telah terdokumentasi yang
ada hubungannya dengan fokus penelitian. Adapun data sekunder
tersebut bersifat pelengkap dalam mencari data yang penulis gunakan
sebagai alternatif dari data primer. Antara lain meliputi sejarah dan latar
63
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belakang berdirinya sekolah, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
kecakapan kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas kerja guru.
2. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Berupa manusia, yaitu kepala sekolah, guru, dan pegawai di
lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi;
b. Berupa dokumentasi yaitu semua dokumen yang berkaitan dengan
penelitian;
c.

Berupa kondisi riil mengenai kecakapan kepala sekolah dalam
konteks peningkatan produktivitas kerja guru.
Sumber data tersebut di atas diperoleh dalam situasi yang wajar

(natural setting), maka dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni
informan dan subyek penelitian. Karena dalam pandangan Lexy Moelong,
sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainlain. 65 Informan dalam penelitian ini diambil guna memberikan informasi
yang terkait dengan persoalan yang dikaji, yaitu kepala sekolah, guru, dan
pegawai/karyawan yang ada dalam struktur Sekolah Menengah Pertama
Negeri 11 kota Jambi.

D. Metode Pengumpulan Data
Data-data kualitatif yang berkenaan dengan rumusan masalah
penelitian ini dikumpulkan dari lapangan penelitian melalui observasi,
dokumentasi dan instrumen penelitian, yaitu melalui pertanyaan yang
terstruktur kepada responden yang telah dipilih. Lebih lanjut Meleong
menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah
kata-kata dan tindakan. Sesuai dengan prosedur tersebut, maka cara
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga pendekatan,
yaitu: a) wawancara, b) observasi, dan c) dokumentasi. Dengan
65
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menggunakan ketiga model pengumpulan data tersebut di atas, penulis
menghimpun

berbagai informasi yang berkenaan permasalahan dan

fokus penelitian ini. Secara konkrit metode pengumpulan data dalam
penelitian adalah sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari pihak yang
diwawancarai. 66 Metode wawancara dilakukan dengan menggunakan
pedoman wawancara (interview giude) agar lebih terarah dan tidak
melebar sehingga keluar dari pokok permasalahan. Wawancara tersebut
dilakukan dengan kepala sekolah, para guru dan pegawai di Sekolah
Menengah Pertama Negeri Kota Jambi dengan menggunakan alat berupa
recorder, dan buku catatan. Metode wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data-data dan informasi yang
akurat dari subjek penelitian yang dalam hal ini adalah kepala sekolah.
Metode pengumpulan data ini digunakan juga untuk cross check, baik
antara responden, maupun antara informan dengan responden serta
pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam kaitannya dengan
bagaimana kecakapan kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas
kerja guru di SMPN 11 Kota Jambi.
2. Observasi
Observasi adalah suatu aktivitas memperhatikan sesuatu dengan
menggunakan mata, dan atau kegiatan pemuatan perhatian terhadap
suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dengan demikian,
maka observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman,
pendengaran, peraba dan pengecap.67 Dengan metode ini, penulis ingin
mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang keadaan
yang sebenarnya akan kepala sekolah, para guru dan pegawai/karyawan,
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model kecakapan kepala sekolah dan manajemen informasi kepegawaian
dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah rekaman terhadap berbagai peristiwa yang
telah berlalu dan kemudian ditulis atau dicetak dalam berbagai bentuk
media, baik berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumendokumen lainnya. 68 Adapun tujuan penggunaan metode dokumentasi
adalah sebagai pendukung hasil penelitian ini, peneliti akan lebih mudah
mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
Dokumentasi atau yang sering disebut dengan rekaman data, digunakan
penulis untuk melihat secara nyata data-data tertulis yang diperlukan
dalam penelitian ini, dengan maksud bahwa data-data dan informasi yang
terekam dalam dokumentasi sekolah dapat memberikan informasi penting
yang penulis butuhkan dalam menganalisa data-data yang diperoleh dari
hasil wawancara dan pengamatan, yakni persoalan-persoalan yang
berkaitan

dengan

bagaimana

kecakapan

kepala

sekolah

dalam

meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi.
Ketiga metode pengumpulan data tersebut di atas digunakan secara
simultan, dalam arti kata bahwa ketiganya digunakan untuk saling
mendukung satu sama lain dalam mewujudkan data yang akurat dan
akuntabel sesuai prosedur penelitian.

E. Teknik Analisis Data
Sebagaimana telah dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, bahwa
prosedur analisis data pada umumnya melalui tiga langkah, yaitu
persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai dengan pendekatan
penelitian. 69 Adapun analisis data kualitatif menurut Seiddel memiliki
beberapa langkah, yaitu: 1) mencatat yang menghasilkan catatan
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lapangan dan dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat
ditelusuri,

2)

mengumpulkan,

memilah-milah,

mengklasifikasikan,

mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, 3) berpikir,
dengan jalan membuat agar katagori data itu mempunyai makna, mencari
dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuantemuan umum. Sementara menurut Janice McDrury tahapan analisis data
kualitatif meliputi: 1) membaca dan mempelajari data, menandai kata-kata
kunci dan gagasan yang ada dalam data, 2) mempelajari kata-kata kunci
tersebut, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari kata, 3)
menuliskan model yang ditemukan, dan 4) koding yang telah dilakukan.70
Adapun data-data kualitatif yang berkenaan dengan rumusan
masalah penelitian ini dikumpulkan dari lapangan penelitian melalui
observasi, dokumentasi dan instrumen penelitian, yaitu melalui pertanyaan
yang terstruktur kepada responden yang telah dipilih. Teknik analisis data
yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan proses sebagai
berikut:
1. Mereduksi Data
Hasil yang dihimpun dari pengumpulan data tersebut di atas,
selanjutnya perlu direduksi (data reduction). Istilah reduksi data dalam
penelitian kualitatif dapat disejajarkan dengan pengelolaan data yang
secara konkrit dimulai dari editing, coding, hingga tabulasi data. Reduksi
data menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman merupakan
langkah-langkah

prosedural

dari

seleksi

data,

pemusatan

data,

pengambilan sampel, dan transformasi data.71
2. Menyajikan Data
Setelah dilakukan reduksi terhadap data-data yang terkumpul
tersebut, maka selanjutnya data dapat disajikan, sehingga dapat terlihat
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sebagai sosok yang utuh. Adapun penyajian data dalam hal ini dapat
berbentuk sinopsis, matriks, dan tabel.
2. Kesimpulan Data
Setelah data disajikan, maka langkah yang sangat penting adalah
menganalisis data. Proses analisis data tidak sekali jadi, tetapi melalui
proses yang cukup panjang dan bolak-balik. Perkembangan ini bersifat
konsekwensial

dan

interaktif.

Proses

bolak-balik

tersebut

sangat

bergantung pada seberapa tajam kepekaan dan ketajaman peneliti itu
sendiri dalam melakukan komparasi ketika proses pengumpulan data.
Setelah data dianalisa, kemudian disimpulkan berdasarkan rumusan
masalah yang ada.

F. Uji Keterpercayaan Data
Upaya menghilangkan kebiasaan pemahaman peneliti dengan
pemahaman partisipan penelitian serta untuk menetapkan keabsahan
data, maka diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan dilakukan
dalam penelitian ini didasarkan atas satu kriteria, yaitu kepercayaan
(credibility). Standar kredibilitas diperlukan agar hasil penelitian kualitatif
dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat disetujui kebenarannya oleh
partisipan yang diteliti. Dengan keperluan ini ada empat pemeriksaan data
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Perpanjangan Keikutsertaan
Perpanjangan keikutsertaan dilakukan merupakan upaya untuk
mendapatkan data yang terpercaya. Dalam hal ini peneliti meningkatkan
frekwensi kehadiran di lapangan penelitian dengan mengunjungi langsung
pada jam-jam istirahat, misalnya peneliti mengamati secara langsung
kegiatan belajar mengajar di kelas dan mengobservasi langsung
kelengkapan perangkat pembelajaran guru, serta mengamati bagaimana
pola-pola manajerial yang dilakukan kepala sekolah dalam peningkatan
pendidikan secara umum. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara
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dekat tentang bagaimana subjektivitas kecakapan kepala sekolah dalam
meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi.
Perpanjangan keikutsertaan juga diupayakan agar peneliti dapat
mengikuti semua kegiatan, seperti mengatur buku di perpustakaan,
mencatat proses pembuatan perangkat pembelajaran yang ada, dan
kegiatan sekolah lainnya. Dengan upaya ini peneliti dapat diterima dengan
baik di masyarakat sekolah, gunanya untuk membangun kepercayaan
para subyek penelitian terhadap peneliti dan juga meningkatkan
kepercayaan

diri

peneliti,

sehingga

peneliti

lebih

leluasa

untuk

mengumpulkan data tanpa ada keterasingan dan kecurigaan dari pihak
subyek penelitian.
2. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan pengamatan merupakan upaya peneliti mengamati
secara cermat, rinci dan berkesinambungan terhadap berbagai gejala atau
fenomena yang terjadi. Ketekunan pengamatan dilakukan atas dasar
pemikiran bahwa kedalaman makna suatu peristiwa tidak dapat
disimpulkan dari peristiwa itu sendiri, melainkan dilihat dari suatu peristiwa
lain dalam waktu yang berlainan pula. Suatu kejadian harus dicermati
sebagai bagian dari suatu sistem proses dalam rentang waktu yang cukup
panjang. Ketekunan pengamatan misalnya, peneliti mengamati kegiatan
kepala sekolah dalam pembinaan guru secara kontinyu, sehingga peneliti
mendapatkan informasi dan data-data faktual terkait dengan fokus
penelitian.
3. Triangulasi
Menurut Lexy Moleong bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
itu.72 Keabsahan data akan terjamin akuntabilitas dan akurasinya apabila
digunakan teknik triangulasi, maka dalam hal ini penulis menggunakan
72

Lexy J. Moleong, Op.Cit., hlm. 330
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triangulasi data. Triangulasi data merupakan upaya-upaya peneliti
membandingkan beberapa data yang diperoleh dengan cara yang sama
oleh peneliti yang sama. Triangulasi data digunakan misalkan ketika
peneliti mendeskripsikan persepsi para guru terhadap kecakapan kepala
sekolah dalam meningkatkan pendidikan secara umum di SMPN 11 kota
Jambi. Triangulasi digunakan untuk mencegah terjadinya pembiasan
dalam pengumpulan data dan akan membantu memudahkan pengambilan
kesimpulan dari suatu peristiwa.
4. Diskusi Sejawat
Bentuk lain dari pengecekan keabsahan data adalah diskusi sejawat.
Istilah diskusi sejawat sebetulnya lebih popular digunakan pada penelitian
dalam bentuk tim, karena penelitian ini merupakan penelitian yang
dilakukan secara individu, maka peneliti melakukan diskusi sejawat
dengan mengalihkan kepada pembimbing.
Konsultasi

ke

pembimbing

dilakukan

dengan

cara

peneliti

menjelaskan hasil sementara dari data yang diperoleh. Hasil sementara ini
dihadapkan kepada pembimbing untuk diminta pengecekan mengenai
kesesuaian data yang diperoleh dengan fokus penelitian. Konsultasi ke
pembimbing dilakukan untuk membenahi kekeliruan pemahaman pada
peneliti, sehingga memperoleh kelengkapan dan keabsahan data yang
dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Konsultasi

aktif

yang

dilakukan

kepada

pembimbing

dapat

memberikan kemudahan dalam pengolahan data selanjutnya, sehingga
data-data yang telah dikumpulkan dapat dianalisa secara objektif
berdasarkan arahan dan petunjuk pembimbing. Tidak sedikit orang yang
menganggap bahwa konsultasi kepada pembimbing disesuaikan dengan
kebutuhan, karena yang mengelola data itu sendiri adalah si peneliti.
Namun dalam pandangan penulis, konsultasi kepada pembimbing menjadi
sebuah keharusan, karena dengan konsultasi tersebut akan terbangun
komunikasi dua arah yang baik antara si peneliti dan pembimbing,
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bagaimana seorang peneliti dapat memastikan bahwa data-data yang
telah diolahnya sudah mencapai tingkat validitas yang tinggi, sementara
tidak memiliki pembanding, yang dapat memberikan kontribusi pemikiran.
Oleh sebab itu, maka konsultasi ke pembimbing harus dilaksanakan.

G. Rencana dan Waktu Penelitian
Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki rancangan,
sehingga kemudian progress penelitian dapat terukur sesuai dengan
indikator yang menyertainya. Untuk memberikan gambaran terkait dengan
penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menjelaskan bagaimana
proses penelitian tersebut dilakukan melalui tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Jadwal Penelitian Penulis
Bulan/Minggu
No.

Kegiatan

Mei

Juni

Juli

Agustus September Oktober

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Konsultasi Draf Proposal
Konsultasi dgn Ket. Prodi/lainnya
utk fokus penelitian
Revisi Draf Proposal
Proses Ujian Proposal
Revisi Draf Proposal setelah
ujian
Konsultasi dgn pembimbing
Koleksi Data
Analisis dan Penulisan Draf Awal
Draf Awal dibaca Pembimbing
Revi s i Dra f Awa l

Catatan : Jadwal penelitian ini dapat berubah sesuai waktu

BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL
PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat SMPN 11 Kota Jambi
Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Kota Jambi merupakan salah
satu lembaga pendidikan yang berstatus negeri di bawah naungan
Kementerian Pendidikan Nasional Kota Jambi. Berdasarkan informasi
yang penulis peroleh dari dokumentasi sekolah, diperoleh data faktual
bahwa sekolah tersebut didirikan pada tanggal 17 Agustus 1979, dimana
seluruh asset sekolah merupakan milik pemerintah kota Jambi. Dengan
demikian dapat dipahami bahwa pendirian SMPN 11 Kota Jambi
merupakan hasil usulan dari stakeholder pendidikan yang ada kemudian
diteruskan ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Jambi untuk kemudian
dikukuhkan dengan resmi sebagai bagian dari lembaga pendidikan negeri
yang

berada

dalam

pengawasan

dan

pengelolaan

Kementerian

Pendidikan Nasional Kota Jambi. 73
Pendirian SMPN 11 Kota Jambi pada prinsipnya merupakan tindak
lanjut dari kuatnya animo masyarakat terhadap kelangsungan pendidikan
putra-putri mereka, sehingga kemudian mereka melakukan berbagai
pendekatan dalam upaya pendirian sebuah lembaga pendidikan dalam
lingkungan Simpang Kawat. Sekolah ini dalam catatan administrasi
terletak di Jalan Hos Cokroaminoto Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
dengan nomor telpon (0741) 61008. Dalam aspek accepbilitas, sekolah
tersebut berada di tengah-tengah kota Jambi yang berada di pinggir jalan
protokol utama, sehingga setiap orang dapat mengakses ke sekolah
tersebut dengan sangat mudah. Disamping itu juga, sekolah ini
berdekatan dengan beberapa lembaga pendidikan seperti Sekolah
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Mengenah Atas Unggul Sakti, Akademi Sekretaris Manajemen Kota Jambi
dan beberapa lembaga-lembaga kursus lainnya.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
maka kebutuhan SMPN 11 kota Jambi bertambah pula, terutama dalam
pemenuhan kebutuhan ruang belajar dan beberapa fasilitas lainnya
seperti kebutuhan sarana dan fasilitas olah raga bagi siswa. Atas dasar
persoalan tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan pendidikan
di SMPN 11 kota Jambi, kepala sekolah kemudian mengajukan
permohonan bantuan dana untuk pembangunan ruang kelas baru,
rehabilitas ruang belajar dan pengadaan meubelir bagi siswa kepada
dinas pendidikan terkait. Kondisi sekolah ini kemudian mengalami
pertumbuhan dan perkembangan dengan dibangunnya beberapa fasilitas
belajar yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
Arah dan tujuan pendidikan pada masing-masing sekolah tergambar
dari rumusan visi, misi dan tujuan pendidikan pada lembaga yang
bersangkutan. Demikian halnya dengan SMPN 11 kota Jambi, maka
kemudian kepala sekolah bersama-sama dengan majelis guru dan
karyawan merumuskan visi dan misi SMPN 11 kota Jambi yang
disesuaikan dengan nuansa pendidikan saat ini. Hal ini dilakukan untuk
memberikan arah dan tujuan dari pendidikan yang dilakukan di SMPN 11
kota Jambi. 74 Untuk melihat bagaimana visi dan misi SMPN 11 kota
Jambi, maka penulis memaparkannya pada pembahasannya sebagai
berikut.
VISI

: Berprestasi, Berkarakter, Berbudaya dan Berwawasan
Lingkungan Berdasarkan Iman dan Taqwa.

MISI

: - Mewujudkan proses pembelajaran yang interaktif,
menyenangkan berdasarkan penilaian autentik.
- Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan
secara efektif dan efisien.
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- Meningkatkan perolehan nilai ujian nasional.
- Melaksanakan pengingkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan yang professional.
- Menumbuhkembangkan budaya sopan dan santun.
- Meningkatkan kegiatan dan penerapan terhadap ajaran
agama yang dianut.
- Meningkatkan

penghijauan

dan

pemanfaatan

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.
- Mengembangkan sarana dan prasarana sekolah secara
tepat guna dan maksimal sesuai dengan kebutuhan
sekolah, melalui management berasis sekolah (MBS).
- Melestarikan

dan

meningkatkan

budaya

bersih

lingkungan, pola sikap hidup sehat terhadap warga
sekolah sehingga tercipta suasana yang kondusif.
- Melaksanakan

kegiatan

keagamaan

untuk

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak muli, berpikir
rasional dan percaya diri sendiri.
- Mengembangkan
berperilaku

ilmiah

budaya

berpikir

secara

mandiri,

kreatif

dan

menggunakan

teknologi dan meningkatkan disiplin warga sekolah
(guru, pegawai, siswa, lingkungan sekolah) serta
keputusan yang tepat.
- Memanfaatkan keterampilan teknologi informasi dan
komunikasi dengan tersedianya layanan internet di
sekolah.
- Mengembangkan pembelajaran menyenangkan yang
terintegrasi dengan pendidikan karakter.
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2. Struktur Organisasi SMPN 11 Kota Jambi
Sebagaimana diketahui bahwa setiap lembaga pendidikan memiliki
struktur fungsional organisasi yang berfungsi memberikan gambaran
tentang mekanisme manajemen yang diterapkan pada masing-masing
lembaga pendidikan. Kedudukan struktur organisasi pada lembaga
pendidikan

memiliki

posisi

yang

sangat

strategis

dalam

upaya

menjalankan roda organisasi pendidikan secara keseluruhan. Beberapa
personalian yang kemudian tertuang dalam struktur organisasi tersebut
berfungsi menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai
dengan peruntukannya dalam surat keputusan dengan tugas dan fungsi
masing-masing, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala
laboratorium, kepala urusan tata usaha, dan satuan pengamanan.
Sekolah Menengah Pertama Negeri11 kota Jambi sejak pertama
berdiri telah merumuskan struktur organisasi sebagai peta konsep dalam
menjalankan kegiatan organisasi. Perubahan struktur pun mengalami
perubahan dari tahun ke-tahun sesuai dengan kebutuhan pada lembaga
pendidikan tersebut. Sejak pertama kali beroperasi, tepatnya tanggal 17
Agustus 1979, SMPN 11 kota Jambi telah mengalamai beberapa kali
pergantian struktur organisasi hingga saat ini, tepatnya tahun pelajaran
2018-2019. Adapun fungsi masing-masing personalia yang tercantum
dalam struktur organisasi adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab
yang diamankan sekolah melalui kepala sekolah berdasarkan hasil
musyawarah dengan seluruh komponen sekolah untuk kemudian
menentukan pelaksana tugas dan tanggung jawab yang kemudian
dirumuskan dalam struktur organisasi. Tugas dan tanggung jawab masingmasing individu yang tercantum dalam struktur organisasi secara
terperinci kemudian dituangkan dalam bentuk pembagian tugas masingmasing melalu surat keputusan kepala sekolah. Untuk melihat bagaimana
struktur organisasi SMPN 11 kota Jambi, berikut ini penulis tampilkan
tabel struktur organisasi SMPN 11 kota Jambi tahun pelajaran 2018-2019.
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Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI SMPN 11 KOTA JAMBI
Kepala Sekolah
H. Jamhuri, S.Pd, M.Pd

Bendahara
Sri Elizah, S.E

Waka. Bid. Sarana
Drs. Ibnu Katsir

Kepala Tata Usaha
Erniati, S.Pd

Waka. Bid. Kurikulum
Laila Masrura, S.Pd

Waka Bid. Kesiswaan
Drs. Alfizar

Waka Bid. Humas
Edirwan Kadir, S.Pd

MAJELIS GURU

Siswa
Kelas VII

Siswa
Kelas VII

Siswa
Kelas IX
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3. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMPN 11 Kota
Jambi
Guru merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah lembaga
pendidikan. Karena itu, eksistensi guru di sekolah dapat berpengaruh
langsung terhadap kelangsungan kegiatan pendidikan di sekolah yang
bersangkutan. Guru adalah pelaksana dan pengembang program
kegiatan proses belajar mengajar, bagaimanapun kondisi sebuah lembaga
pendidikan, maka guru merupakan salah satu komponen penting sekolah
yang berperan dalam menyampaikan materi pelajaran dengan tujuan agar
tercapainya

suatu

pendidikan

yang

mencerdaskan.

Keberhasilan

pelaksanaan kegiatan proses belajar dan mengajar sangat tergantung
peran dari guru SMPN 11 kota Jambi, sebagai tenaga pengajar atau
pendidik didalam memupuk minat dan menumbuhkan semangat siswa
dalam

memberikan

bekal

ilmu

pengetahuan

melalui

program

pembelajaran.
Keberhasilan dalam setiap mata pelajaran tentunya didukung oleh
semangat guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Guru di SMPN 11
kota

Jambi

merupakan

unsur

dari

terlaksananya

pedidikan

dan

pengajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Guru merupakan fasilitator
penting dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa atau yang
disebut pemberi informasi, tentunya diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang baik dalam mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan
psikomotorik dalam diri siswa. Tanpa guru, suatu lembaga pendidikan
tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana di SMPN 11
kota Jambi dimana sekolah ini memiliki tenaga pengajar berjumlah 29
orang yang didalamnya termasuk kepala sekolah juga mengasuh mata
pelajaran sebagaimana terjadwal. Untuk mendapatkan informasi yang
lebih konkrit tentang guru, berikut ini penulis paparkan tabel keadaan guru
di SMPN 11 kota Jambi.
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Tabel 2. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMPN 11 Kota Jambi
Tahun Pelajaran 2018-2019
No.
1
2
3
4
5

Jabatan

Nama

Kepala Sekolah
Waka Bid. Kurikulum
Waka Bid. Kesiswaan
Waka Bid. Sarpras
Waka Bid. Humas

H. JAMHURI, S.Pd, M.Pd
LAILA MASRURA,S.Pd
Drs. ALFIZAR
Drs. IBNU KASIR
EDIRWAN KADIR

Jenis
Kelamin
L
P
P
P
L
L
L
-

Usia

Pend.
Akhir

Masa
Kerja

58
34
49
55
53

S.2
S.1
S.1
S.1
D.1

36
17
19
24
30

Tabel 3. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah Guru
SMPN 11 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2018-2019
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jumlah dan Status Guru
GT/PNS
GTT/Guru Bantu
L
P
L
P
3
4
13
34
2
7
2
1
1
17
40
2
7

Tingkat Pendidikan
S3/S2
S1
D-4
D3/Sarmud
D2
D1
≤ SMA/sederajat
Jumlah

Jumlah
7
55
1
2
1
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Tabel 4. Jumlah Guru Sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan
(keahlian) SMPN 11 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2018-2019

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Guru
PNS/GT
IPA
Matematika
Bhs. Indonesia
Bahasa Inggris
Pendidikan
Agama
IPS
Penjasorkes
Seni Budaya
PKn
Prakarya
BK
Lainnya: ..............
(Agama Kristen)
Jumlah

Jumlah guru dengan latar
belakang pendidikan sesuai
dengan tugas mengajar

Jumlah guru dengan latar
belakang pendidikan yang
TIDAK sesuai dengan tugas
mengajar
D3/
S1/D4
Sarmud

Jumlah

D1/D2

D3/
Sarmud

S1/D4

S2/S3

D1/D2

1
-

1
-

7
5
9
4
5

2
1
-

-

-

-

-

7
8
9
6
5

1
-

1
-

5
2
3
2
3
3
-

2
1
1
-

-

-

-

-

7
3
3
4
3
4
-

2

2

46

7

-

-

-

-

58

S2/S3
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Tabel 5. Jumlah Guru Honor/GTT Sesuai dengan Latar Belakang
Pendidikan (keahlian) SMPN 11 Kota Jambi Tahun Pelajaran
2018-2019

No.

Guru
HONOR/GTT

D3/
D1/D2 Sarmu S1/D4
d
IPA
1
Matematika
Bahasa Indonesia
1
Bahasa Inggris
1
Pend. Agama
IPS
Penjasorkes
1
Seni Budaya
1
PKn
1
Prakarya
1
BK
1
Lainnya: ..............
1
(Agama Kristen)
Jumlah
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jumlah guru dengan latar
belakang pendidikan yang
TIDAK sesuai dengan tugas
mengajar
Jumlah
D3/
S2/S3 D1/D2 Sarmu S1/D4 S2/S3
d
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jumlah guru dengan latar
belakang pendidikan sesuai
dengan tugas mengajar

-

-

-

-

-

9

4. Keadaan Siswa SMPN 11 Kota Jambi
Peserta didik merupakan salah satu elemen penting dalam lembaga
pendidikan disamping guru dan materi pelajaran. Peserta didik sebagai
objek

pendidikan

harus

mendapatkan

perlakuan

edukatif

secara

berkesinambungan, sehingga kemudian diharapkan dapat memenuhi
kuota out put pendidikan yang ideal sebagaimana diharapkan. Adapun
mengenai keadaan peserta didik SMPN 11 kota Jambi dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 6. Keadaan Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Kota
Jambi 4 Tahun Terakhir
Jml Pendaftar
Kelas VII
Th. Pelajaran
(Cln Siswa
Jumlah
Baru)
Jml Siswa
Rombel
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

1.161

465
374
488
474
417

12
12
14
14
12

Kelas VIII

Kelas IX

Jumlah
(Kls. VII + VIII + IX)

Jml
Siswa

Jumlah
Rombel

Jml
Siswa

Jumlah
Rombel

Siswa

Rombel

408
467
377
470
476

11
13
12
13
13

308
404
467
369
463

9
11
12
11
13

1181
1245
1332
1313
1.356

32
36
38
38
38
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5. Keadaan Sarana dan Prasarana
Persoalan

yang juga tidak

pendidikan adalah

kalah pentingnya dalam

dunia

bahwa sarana dan prasarana dalam konteks

pendidikan bukanlah faktor utama kesuksesan proses pendidikan. Namun
demikian, fasilitas pendidikan tersebut dianggap cukup urgen dalam
mendukung elemen pendidikan lainnya seperti guru, peserta didik, materi
ajar, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana merupakan salah satu
faktor yang vital dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran
yang harus ada di SMPN 11 kota Jambi, karena itu apabila ada sarana
dan

prasarana

kurang

mendukung

maka

penyelenggaraan

atau

pelaksanaan proses pembelajaran di SMPN 11 kota Jambi tidak dapat
berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya, sarana dan prasarana yang
mendukung lengakap akan memudahkan proses pembelajaran, karena
dengan lengkapnya sarana dan prasarana akan memberi variasi pada
proses pembelajaran, secara khusus ataupun pelaksanaan sistem
pendidikan secara umum di SMPN 11 kota Jambi tentunya. Kebutuhan
akan sarana dan prasarana

yang kemudian diharapkan mampu

mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, menjadi salah
satu agenda penting di SMPN 11 kota Jambi, mengingat bahwa
keberlangsungan kegiatan pendidikan akan banyak berpengaruh terhadap
ketersediaan fasilitas pendidikan. Sebagaimana telah dipaparkan pada
pembahasan sebelumnya bahwa jumlah fasilitas ruang belajar tidak
seimbang dengan jumlah siswa yang ada. Hal ini kemudian menjadi
kendala tersendiri dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga kemudian
kegiatan belajar mengajar dibagi dalam dua katagori waktu belajar, yakni
kegiatan belajar mengajar pada satu sisi dilaksanakan pada pagi hari,
tepatnya dimulai dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB siang.
Katagori kedua dilaksanakan pada siang hari, yaitu mulai dari jam 13.00
WIB sampai dengan jam 16.00 WIB sore. Dengan demikian, maka sarana
dan prasarana yang tersedia merupakan faktor penunjang lancarnya
suatu proses belajar mengajar di SMPN 11 kota Jambi. Semua sarana
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dan prasarana yang tersedia di SMPN 11 kota Jambi dapat dilihat pada
tabel 4 selanjutnya.
Berbicara tentang kualitas dan kuantitas pendidikan pada suatu
lembaga pendidikan, tidak terlepas dari bahasan tentang sarana
pendukung kegiatan pendidikan. Hal ini kemudian menjadi penting ketika
visi dan misi sekolah/madrasah diarahkan pada hasil out put pendidikan
yang mampu bersaing dengan lulusan dari sekolah umum lainnya.
Kualitas suatu sekolah sangat ditunjang oleh sarana dan prasarana
pendidikan, mustahil suatu lembaga pendidikan akan bermutu tanpa
dilengkapi oleh dua hal tersebut. Namun kenyataan di lapangan masih
ditemui beberapa sekolah belum memperhatikan hal-hal ini, dan memiliki
sarana dan prasarana seadanya. Dengan demikian wajar sebagian
sekolah tidak mendapat mutu lulusan yang baik, suasana belajar yang
gersang akan tidak mampu menciptakan kenyamanan belajar, bagaimana
sorang peserta didik dapat mengikuti pembelajaran bila perlatan
pendidikan tidak ada komunikasi dalam kegiatan pembelajaran yang
dilakukan tidaklah sempurna manakala tidak didukung oleh media
pendidikan yang relevan. Sarana-sarana seperti ini harus dimiliki sekolah,
demikian juga sumber belajar, buku-buku di perpustakaan harus lengkap
sesuai kebutuhan jenjang pendidikannya.
Tabel 7. Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
Negeri 11 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2018-2019
No
1

Uraian

Vol/ Jml

Kondisi Sekarang
Baik
RR

RB

TANAH BANGUNAN
4985 M2

-

-

-

1.1. Ruang Kelas

38

38

-

-

1.2. Ruang Kantor

1

1

-

-

1.3. Ruang Guru

1

1

-

-

1.4. Ruang Aula

1

1

-

-

Luas Tanah

Ket

73

2

1.5. Ruang Keterampilan

1

1

-

-

1.6. Asrama

-

-

-

-

1.7. Ruang BK/ BP

1

1

-

-

1.8. Ruang Laboratorium

1

1

-

-

1.9. Mushalla

1

1

-

-

1.10. Gudang

1

1

-

-

1.11. WC Guru

4

4

-

-

1.12. WC Peserta didik

10

10

-

-

1.13. Kantin Madrasah

1

1

-

-

1.14. Ruang UKS

-

-

-

-

1.15. Ruang Drum Band

-

-

-

-

2.1. Kursi Peserta didik

1356

1356

-

-

2.2. Meja Peserta didik

1356

1356

-

-

2.3. Kursi Jok (Guru)

67

67

-

-

2.4. Meja ½ biro (Guru)

8

8

-

-

2.5. Meja Pustaka

-

-

-

-

2.6. Kursi Pustaka

11

11

-

-

2.7. Lemari Buku Pustaka

5

5

-

-

2.8. Meja ½ biro (Pegawai)

7

7

-

-

2.9. Kursi Jok (Pegawai)

-

-

-

-

2.10. Meja 1 biro (Kepala)

1

1

-

-

2.11. Papan Pengumuman

5

5

-

-

2.12. Papan Tulis

12

12

-

-

2.13. Papan Data

3

3

-

-

2.14. Lemari kayu

9

9

-

-

2.15. Meja Kompter

2

2

-

-

2.16. Filing Kabinet

1

1

-

-

MEUBELAIR
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3

2.17. Brangkas

1

1

-

-

2.18. Kursi Pop (Labor IPA)

-

-

-

-

2.19. Meja Panjang (Labor)

4

4

-

-

2.20. Almari labor IPA

2

2

-

-

2.21. Kursi Tamu (set)

1

1

-

-

2.22.Peralatan Mubelair
Lainnya

-

-

-

-

3.1. Komputer/Laptop

5

5

3.2. Printer

3

3

3.3. Pesawat Telepon

-

-

3.4. Sound Sistem

1

1

3.5. Dispenser

2

2

3.6. Mesin Ketik

-

-

3.7. Alat Pemotong Kertas

1

1

1 set

1 set

-

-

4.1. Laboratorium Fisika

-

-

-

-

4.2. Laboratorium Kimia

-

-

-

-

4.3. Laboratorium Biologi

-

-

-

-

4.4. Laboratorium Komputer

1

1

-

-

4.5. Mushalla/ Praktikum PAI

-

-

-

-

4.6. Praktikum Olahraga

-

-

-

-

4.7. Praktikum Kesenian

-

-

-

-

4.8. Praktikum Lainnya

-

-

-

-

PERALATAN

3.8. Peralatan IPA
3.9. Peralatan Lainnya
4

5

LABORATORIUM

PRASARANA LINGKUNGAN

75

6

7

Pagar

-

-

-

-

Komblok

-

-

-

-

Prasarana lingkungan lainnya

-

-

-

-

Listerik

1

1

-

-

PDAM

-

-

-

-

Wifi/Internet

1

1

-

-

173

-

-

-

7.2. Jumlah Eksampler

3.559

3.525

21

13

7.3. Jumlah Eks. Buku Teks

1.580

-

-

-

1.449

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JASA

PERPUSTAKAAN
7.1. Jumlah Judul

7.4.Jumlah Eks. Buku
Referensi
7.5. Jumlah Buku Fiksi
8

SARANA DAN
PRASARANA LAINNYA

B. Hasil Penelitian
1. Kecakapan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Produktivitas
Kerja Guru di SMPN 11 Kota Jambi
Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi dalam sebuah lembaga
pendidikan merupakan sosok individu yang memiliki beberapa fungsi,
seperti fungsi leader, administrator, motivator, inovator, creator dan
beberapa aspek fungsi kepemimpinan lainnya. Oleh karena itu, maka
kepala sekolah menjadi sentral manajemen dalam pengelolaan lembaga
pendidikan secara komprehensif, terutama pada lembaga pendidikan
yang berstatus negeri. Kepala sekolah sebagai sosok individual yang
merupakan guru biasa yang kemudian diberi tugas tambahan lainnya
sebagai kepala sekolah. Jabatan kepala sekolah pada prinsipnya
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merupakan amanah yang diberikan kepada seorang guru untuk
menerapkan

manajemen

pengelolan

lembaga

pendidikan

guna

mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh sebab
itu, maka tugas dan tanggung jawab kepala sekolah cukup luas, karena di
samping sebagai seorang guru dengan beban kerja melaksanakan
kegiatan belajar mengajar, juga sebagai manajer dan leader yang
bertanggung jawab mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen
yang dirumuskan oleh pakar manajemen. Terkait dengan personalian
kepala sekolah sebagai guru, maka masing-masing kepala sekolah
memiliki perbedaan karakter dan ciri khas kepemimpinan sesuai dengan
kapasitas masing-masing, terutama karakter tersebut ditinjau dari aspek
kuantitas, kualitas, dan stakeholder pendidikan.
Secara teoritis, kepala sekolah merupakan pengambil kebijakan
tertinggi di sekolah, sehingga dengan demikian setiap aktivitas pendidikan
yang ada di sekolah pada prinsipnya harus diketahui oleh kepala sekolah.
Kepala sekolah disamping beberapa fungsi sebagaimana telah disebutkan
di atas, ia juga memiliki fungsi social control, yaitu fungsi kemasyarakatan
yang

dengannya

mampu

mengakomodir

persoalan-persoalan

kemasyarakatan yang berkaitan dengan kelembagaan sekolah. Oleh
karenanya, maka kepala sekolah harus membangun komunikasi yang
baik dengan masyarakat, terutama masyarakata yang ada di sekitar
sekolah.

Dengan adanya komunikasi yang baik

dengan seluruh

stakeholder pendidikan, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif
terhadap

perkembangan

dan

peningkatan

pendidikan

secara

komprehensif.
Terkait dengan implementasi prinsip-prinsip manajemen di sekolah,
kepala sekolah harus memiliki langkah-langkah progressif terhadap
peningkatan kinerja guru dan karyawan. Pada bagian ini, penulis akan
menganalisa pola kecakapan yang diterapkan kepala sekolah dalam
meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi. Adapun
bentuk kecakapan kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas kerja
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guru di SMPN 11 kota Jambi akan dibahas secara konkrit pada
pembahasan berikut ini.
a. Pelatihan dan Diklat
Pelatihan dan pendidikan merupakan dua kegiatan pengembangan
kompetensi

yang

mengembangkan

pada

prinsipnya

kompetensi

mengacu

individual

guru

pada
dalam

bagaimana
perspektif

produktivitas kerja. Secara teoritis dapat dipahami bahwa out put dari
kegiatan pelatihan dan pendidikan adalah peningkatkan kompetensi
mengajar guru, sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang
lebih progressif terhadap siswa. Adapun proyeksi kepala sekolah dalam
meningkatkan produktivitas guru di SMPN 11 kota Jambi salah satunya
adalah memerikan kesempatan luas kepada guru-guru di lingkungan
SMPN 11 kota Jambi untuk mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan
pendidikan, baik yang dilaksanakan dalam kampus maupun di luar
kampus.
Informasi tentang kegiatan pelatihan dan pendidikan dalam rangka
peningkatan kompetensi guru di SMPN 11 kota Jambi merupakan kabar
baik yang selalu dinantikan oleh seluruh majelis guru. Hal ini mengingat
bahwa mereka yang telah mengikuti kegiatan tersebut mempunyai dua
kelebihan. Pertama, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan
kompetensi pedagogis guru dalam konteks kegiatan belajar mengajar.
Kedua, sertifikat yang diperoleh dari kegiatan tersebut merupakan salah
satu syarat dalam pengurusan kenaikan pangkat dan golongan yang
termasuk dalam katagori pengembangan diri. Menurut beberapa guru
bahwa kepala sekolah pada dasarnya memberikan ruang dan waktu
kepada guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan terkait
dengan profesi guru selama tidak mengganggu kewajiban utamanya
dalam mengajar. Untuk memperoleh informasi yang konkrit tentang
pelatihan dan diklat guru, penulis kemudian mewawancarai beberapa
guru, diantaranya disampaikan oleh Bapak Maryono, S.Pd pengasuh

78

bidang studi Bahasa Indonesia dalam kesempatan wawancara kepada
penulis mengatakan bahwa kepala sekolah dalam kaitannya dengan
peningkatan kompetensi pedagogis guru di lingkungan SMPN 11 kota
Jambi,

pada

awal

tahun

ajaran

baru

biasanya

kepala

sekolah

menyampaikan kepada seluruh peserta rapat, terutama majelis guru
bahwa persaingan di era digital ini semakin kuat sehingga masing-masing
individu harus termotiviasi untuk mengembangkan diri masing-masing
melalui berbagai kegiatan yang mengarah pada peningkatan kompetensi
mengajar, baik itu dalam bentuk pelatihan maupun diklat yang
dilaksanakan di dalam dan luar kampus. Beliau juga menjelaskan secara
konkrit bahwa kepala sekolah menekankan kepada seluruh majelis guru
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan dalam
kampus maupun yang diadakan oleh lembaga formal seperti Diknas,
LPMP dan lembaga-lembaga yang berafiliasi dalam pengembangan
kompetensi guru lainnya. Disamping itu juga menurutnya, bahwa kepala
sekolah menganjurkan kepada seluruh majelis guru untuk tetap konsisten
mengurus kenaikan pangkat dan golongan, dan dengan peroleh sertifikat
diklat

tersebut

yang

merupakan

bagian dari

pengembangan

diri

diharapkan dalam memenuhi ketentuan dalam persyaratan dalam
pengurusan kenaikan pangkat dan golongan. 75
Terkait

dengan

upaya

kepala

sekolah

dalam

meningkatkan

produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi melalui kegiatan
pendidikan dan pelatihan dikemukakan juga oleh guru lain, yaitu Charolina
Aprilia, S.Pd dalam kesempatan wawancara dengan penulis. Ketika
penulis meminta konfirmasi beliau terkait upaya-upaya kepala sekolah
dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di lingkungan SMPN 11 kota
Jambi, beliau kemudian menjelaskan bahwa memang secara spesifik
kepala sekolah tidak mewajibkan setiap guru untuk mengikuti berbagai
kegiatan pelatihan dan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi dan
75

Wawancara, 8 September 2018 tentang bagaimana upaya kepala sekolah dalam
meningkatkan produktivitas kerja guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota
Jambi
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profesionalisme guru, hal ini mengingat bahwa beberapa guru yang
termasuk dalam kategori persiapan memasuki usia pensiun tidak lagi
memiliki motivasi yang kuat dalam mengikuti kegiatan sebagaimana telah
disebutkan sebelumnya. Lebih lanjut menurutnya bahwa kepala sekolah
hanya memberikan anjuran kepada guru bahwa guru-guru yang tidak
berupaya mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang begitu pesat
akan mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan guru-guru yang ada
di sekolah lain. Penulis kemudian bertanya kembali kepada beliau, apakah
kepala sekolah menfasilitas guru mengikuti pelatihan di SMPN 11 kota
Jambi dengan mendatangkan instruktur dari luar kampus. Beliau
kemudian

menjelaskan

bahwa

kepala

sekolah

telah

berupaya

menfasilitasi guru dalam meningkatkan produktivitas kerja, hal ini dapat
dilihat dari diadakannya sosialisasi penerapan K-13 di sekolah dengan
mendatangkan instruktur khusus dari LPMP Jambi. Disampig itu juga
kepala sekolah mendelegasikan wewenang kepada wakil kepala bidang
kurikulum untuk membentuk MGMP dalam lingkup SMPN 11 kota Jambi.
Meskipun demikian, beliau mengakui bahwa tidak semua kegiatan yang
berkaitan

dengan

peningkatkan

produktivitas

kerja

guru

mampu

dilaksanakan dengan baik disebabkan berbagai kendala teknis dan non
teknis.76
Menanggapi informasi tersebut di atas, penulis kemudian bertanya
langsung kepada guru yang lain, tepatnya guru senior di SMPN 11 kota
Jambi, yaitu Bapak Drs. Eddy Budiyono selaku pengasuh bidang studi IPS
tentang kegiatan peningkatan produktivitas kerja guru melalui pendidikan
dan pelatihan di SMPN 11 kota Jambi. Dalam kesempatan wawancara
tersebut beliau mengemukakan bahwa rata-rata guru yang termasuk
dalam kategori guru sepuh (senior) cukup kesulitan dalam mengikuti
perkembangan teknologi yang identik dengan dunia digital sehingga
kemudian ketika mengikuti pelatihan atau pendidikan yang mengarah
76

Wawancara, 8 September 2018 tentang langkah-langkah konkrit kepala sekolah dalam
meningkatkan produktivitas kerja guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota
Jambi
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pada peningkatan kompetensi pedagogis dikarenakan keterbatasan
pengetahuannya dalam menggunakan IT seperti komputer dan alat
pembelajaran digital lainnya. Menurutnya bahwa setelah mengikuti
kegiatan pelatihan tentang K-13 di sekolah, tidak terlalu banyak informasi
yang mampu diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Namun beliau
tetap mengakui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah
dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi
cukup positif, dalam arti bahwa kegiatan seperti pengembangkan kehalian
mengajar guru selalu didukung dengan segala keterbatasan yang ada. 77
Sebagai bentuk cross check terhadap informasi yang telah diperoleh
dari

hasil

wawancara,

penulis

kemudian

melakukan

observasi

dokumentasi tentang kegiatan apa saja yang pernah dilakukan di SMPN
11 kota Jambi terkait dengan upaya peningkatan produktivitas guru
melalui pendidikan atau pelatihan. Untuk itu, penulis mengamati beberapa
dokumen sekolah terkait dengan kegiatan yang dimaksud. Dalam
kesempatan observasi tersebut, penulis memperoleh data bahwa
peningkatan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi dilakukan
dalam bentuk pelatihan dalam kampus seperti pelatihan implementasi K13 dan pelatihan penggunaan media komputer dalam pembelajaran.
Dalam

dokumentasi tersebut

diperoleh informasi

bahwa kegiatan

pelatihan sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini sedikit sekali
jumlahnnya sehingga belum mampu memberikan pemahaman secara
totalitas.78
Berdasarkan

beberapa

informasi

yang

diperoleh

dari

hasil

wawancara dan observasi, penulis berkesimpulan bahwa kepala sekolah
telah

berupaya

melaksanakan

kegiatan

yang

berorientasi

pada

peningkatan produktivitas kerja guru, seperti pelatihan implementasi K-13
dan pelatihan penggunaan media komputer dalam kegiatan belajar
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Wawancara, 6 September 2018 tentang peran serta kepala sekolah dalam
meningkatkan keahlian guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi
78
Observasi, 8 September 2018 tentang kegiatan dalam peningkatan produktivitas kerja
guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi
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mengajar. Namun demikian, penulis mempertegas kembali bahwa
kegiatan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya sifatnya sangat
terbatas sekali, sehingga kemudian penulis berasumsi bahwa kegiatan
tersebut

belum

mampu

memberikan

pemahaman

yang

optimal,

khususnya bagi guru-guru yang termasuk dalam kategori senior dan
memiliki

keterbatasan

pengetahuan

dan

pengalaman

dalam

menggunakan media elektronik seperti komputer dan media digital belajar
lainnya.
b. Pembinaan Berkelanjutan
Sebuah kegiatan dalam sebuah lembaga pendidikan akan berjalan
apabila memiliki pola manajemen yang baik dengan dukungan sumber
daya manusia yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Terkait
dengan peningkatan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi
dalam hubungannya dengan pembinaan yang dilakukan oleh kepala
sekolah, maka indikator yang akan muncul adalah bentuk layanan
pendidikan yang diberikan guru terhadap peningkatan kompetensi soft
skill dan hards skill siswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam
meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi adalah
pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh kepala sekolah.
Karakter pembinaan yang dilakukan kepala sekolah pada prinsipnya
harus mengarah pada bagaimana mewujudkan suasana pendidikan yang
ideal sehigga kemudian dengan nuansa tersebut mampu meningkatkan
motivasi dan produktivitas kerja dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk
mendapatkan informasi tentang wujud pembinaan berkelanjutan yang
dilakukan kepala sekolah, maka penulis mewawancarai salah seorang
guru, yaitu Ibu Dra. Efdalena pengasuh bidang studi PPKn. Dalam
kesempatan wawancara tersebut beliau menjelaskan kepada penulis
bahwa dalam pembinaan berkelanjutan bagi guru, kepala sekolah
biasanya mendelegasikan tugas tersebut kepada para wakil kepala dan
beberapa guru senior untuk melakukan pembinaan terhadap beberapa
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guru sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Bentuk pembinaan
berkelanjutan dalam kategori administrasi pembelajaran misalnya, kepala
sekolah membuat daftar kelompok guru dengan pembimbingnya masingmasing dari para wakil kepala dan beberapa guru senior. Lebih lanjut
menurut

beliau,

bahwa

fungsi

dari

pembimbing

tersebut

adalah

mengkoordinir masing-masing guru yang ada dalam kelompoknya untuk
menyelesaikan

tugas-tugas

yang

berkaitan

dengan

perangkat

pembelajaran, sehingga kemudian masing-masing dapat melakukan share
informasi dengan guru lain dalam hal administrasi pembelajaran yang
merupakan kewajiban administratif dari masing-masing guru.79
Informasi yang hampir senada juga disampaikan oleh guru lain yang
dalam hal ini adalah guru tidak tetap, yaitu Ibu Arna Triyo Vitri, S.Pd dalam
kesempatan wawancara dengan penulis. Pada kesempatan wawancara
tersebut beliau mengemukakan bahwa guru-guru di lingkungan SMPN 11
kota Jambi pada dasarnya cukup diperhatikan kepala sekolah dalam hal
urusan administrasi pembelajaran, dimana hal ini dapat dilihat dari upayaupaya yang dilakukan kepala sekolah dalam menumbuhkembangkan
motivasi guru dalam kaitannya dengan administrasi pendidikan di sekolah
melalui pembentukan kelompok-kelompok administrasi guru dengan
pendelegasian tugas kepada beberapa wakil kepala dan guru senior.
Namun demikian, beliau mengakui bahwa terhadap apa yang telah
dilakukan kepala sekolah merupakan salah satu upaya progressif dalam
meningkatkan kinerja guru, akan tetapi realitas yang terjadi di lapangan
adalah bahwa memang tidak semua guru kemudian konsisten dengan
upaya-upaya tersebut, masih ditemukan diantara guru yang tidak terlalu
mengindahkan kegiatan tersebut dan bahkan bersikap acuh, sehingga
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Wawancara, 20 September 2018 tentang pola administratif kepala sekolah dalam
meningkatkan produktivitas kerja guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota
Jambi
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kemudian menjadi kendala tersendiri ketika pengawas sekolah dari Diknas
kota melaksanakan tugasnya dalam monitoring di SMPN 11 kota Jambi. 80
Merespons informasi tersebut di atas, penulis kemudian melakukan
klarifikasi data dengan bertanya langsung kepada wakil kepala sekolah
terkait kebenaran data yang diperoleh tentang adanya koordinator bagi
guru-guru dalam pembinaan berkelanjutan. Maksudnya adalah apakah
benar wakil kepala sekolah diberi amanah oleh kepala sekolah untuk
mengkoordinir

beberapa

guru

dalam

menyelesaikan

kelengkapan

administrasi pendidikan seperti kelengkapan perangkat pembelajaran.
Ketika penulis bertanya kepada wakil kepala sekolah yang dalam hal ini
Bapak Drs. Alfizar tentang persoalan sebagaimana disebutkan di atas,
beliau kemudian menjelaskan kepada penulis bahwa beliau termasuk
salah satu anggota tim koordinator dalam pembinaan administrasi majelis
guru di SMPN 11 kota Jambi. Beliau juga menjelaskan bahwa tugas
utama yang diamanahkan kepala sekolah kepadanya adalah membantu
kepala sekolah dalam pembinaan berkelanjutan terhadap guru-guru di
SMPN 11 kota Jambi, khususnya dalam pengelolaan administrasi
pembelajaran termasuk dalam kelengkapan perangkat pembelajaran. 81
Data-data yang bersumber dari informasi tersebut di atas tentunya
harus di-cross check dengan menghadirkan informasi lain yang diperoleh
dari pengamatan lainnya. Oleh sebab itu, penulis kemudian melakukan
pengamatan di lapangan penelitian dengan melihat bagaimana realitas
pola pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh kepala SMPN 11 kota
Jambi. Adapun proses observasi tersebut penulis lakukan dengan cara
data-data dokumentasi yang ada pada para wakil kepala sekolah dan
beberapa guru senior yang dalam informasi sebelumnya bahwa mereka
merupakan tim yang diamanahkan kepala sekolah untuk membantu tugas
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Wawancara, 20 September 2018 tentang pola pembinaan berkelanjutan yang dilakukan
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kepala dalam hal pembinaan administrasi pendidikan. Ketika penulis
melakukan observasi terhadap dokumentasi para wakil kepala terkait
dengan kebutuhan data yang diperlukan, penulis mendapatkan data
bahwa kepala sekolah mendelegasikan sebagain wewenangnya dalam
bentuk surat tugas kepada para wakil kepala sekolah untuk melakukan
pembinaan administrasi pembelajaran yang dilengkapi dengan daftar guru
yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala sekolah. 82
Setelah penulis mengobservasi data dokumentasi yang dimiliki oleh
para wakil kepala di SMPN 11 kota Jambi, menulis beranggapan datadata tersebut perlu didukung dengan data-data yang lain. Oleh karena itu,
penulis mengamati kembali beberapa data-data yang dimiliki oleh
beberapa guru senior yang dalam catatan penulis merupakan bagian dari
tim yang diberi amanah oleh kepala sekolah untuk terlibat langsung dalam
kegiatan pembinaan berkelanjutan yang diselenggarakan di sekolah.
Dalam kegiatan observasi terhadap dokumentasi tersebut, penulis
meminta daftar penunjukan tugas sebagai koordinator pembina yang
diberikan oleh kepala sekolah kepala beberap guru senior. Terhadap
daftar pembagian tugas sebagaimana yang ditunjukkan oleh guru senior
yang bersangkutan, penulis memperoleh data yang cukup akurat bahwa
memang diantara beberapa guru yang dalam pandangan kepala sekolah
merupakan guru senior dan layak untuk diberikan amanah memiliki daftar
pembagian tugas untul kemudian melakukan pembinaan administrasi
kepada beberapa orang guru yang telah ditentukan oleh kepala sekolah. 83
Setelah dipaparkan beberapa data lapangan yan diperoleh dari hasil
wawancara dan observasi, penulis kemudian berkesimpulan bahwa
kepala sekolah telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen, diantaranya
adalah pendelegasian wewenang kepada para wakil kepala sekolah dan
82
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beberapa guru senior yang dianggap layak untuk diberikan amanah.
Adapun tugas yang diberikan kepala sekolah kepada mereka adalah
menjadi koordinator bagi guru di lingkungan SMPN 11 kota Jambi dalam
hal kelengkapan administrasi pendidikan yang merupakan salah satu
syarat administrasi guru. Menurut penulis, bahwa langkah-langkah
konstruktif kepala sekolah dengan membentuk tim dalam pembinaan
berkelanjutan

dalam

upaya

memenuhi

kelengkapan

administrasi

pembelajaran merupakan inisiatif yang responsif dan mengarah pada
bagaimana mewujudkan sebuah lembaga pendidikan ideal selaras
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya
dalam provinsi Jambi.
Kesimpulan tersebut di atas merupakan salah satu temuan dalam
penelitian ini yang memberikan data-data faktual bahwa usaha-usaha
yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan
produktivitas kerja guru di lingkungan SMPN 11 kota Jambi merupakan
indikator penting dalam melihat bagaimana kecakapan kepala sekolah
mengelola lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah SMPN 11 kota
Jambi. Namun demikian, penulis juga memberikan catatan penting bahwa
tidak semuan gagasan dan ide kepala sekolah dapat terimplementasikan
dengan baik dan sempurna, hal ini disebabkan karena jumlah guru di
lingkungan SMPN 11 kota Jambi cukup banyak hingga mencapai 66
orang dengan latar belakang pendidik dan sosial yang berbeda yang
secara otomatis berimplikasi langsung dan tidak langsung terhadap
kinerja mereka di sekolah.
Kendala dan hambata yang kemudian dihadapi kepala sekolah
dalam proses peningkatan produktivitas kerja guru sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya merupakan sebuah kondisi yang harus diterima
dengan logika sederhana, adalah bahwa setiap program dan kegiatan
dalam masing-masing sekolah pasti mengalami persoalan, kendala, dan
hambatan

yang

terkadang

menimbulkan

ekses

negatif

dalam

keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, dapat
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penulis paparkan bahwa hambatan, kendala, dan persoalan tersebut
dapat dicarikan solusi dan jalan keluar tergantung dari sejauhmana peran
aktif kepala sekolah dalam menghadirkan solusi-solusi positif yang dapat
diterima oleh seluruh elemen sekolah.
c. Pengembangan Media Pembelajaran
Media pembelajaran merupakan salah satu komposisi penting dalam
penyusunan perangkat pembelajaran, mengingat bahwa penjelasan
terhadap

suatu

materi

pelajaran

yang

didukung

dengan

media

pembelajaran yang menarik mampu meningkatkan motivasi belajar siswa.
Namun

demikian,

persoalannya

tidaklah

sederhana

sebagaimana

diasumsikan oleh banyak orang. Tidak sedikit guru yang mengampu mata
pelajaran tertentu mampu menggunakan media pembelajaran yang
bersifat digital seperti media komputer, infocus, dan media audio-visual
lainnya. Saat ini merupakan zaman yang banyak dikenal orang dengan
istilah era digital, sehingga masing-masing individu dituntut mampu
mengikuti perkembangan tersebut dengan segala keterbatasannya.
Mengingat begitu urgennya media dalam kegiatan belajar mengajar, maka
guru harus melakukan perubahan mindset, terutama mereka yang
termasuk dalam kategori “guru gaptek” atau gagap teknologi yang pada
umumnya dialami oleh mayoritas guru yang telah mengajar puluhan
tahun, sehingga menganggap bahwa gaya mengajar yang diterapkan
masih menganut pola pembelajaran tradisional atau yang lebih dikenal
dengan istilah “gaya mengajar zaman old”.
Terkait dengan bagaimana upaya guru meningkatkan produktivitas
kerja mereka dalam kegiatan belajar mengajar, maka pengembangan
media pembelajaran menjadi salah satu langkah-langkah progressif dalam
membantu siswa meningkatkan motivasi belajar mereka. Sebagaimana
sekolah-sekolah lain, SMPN 11 kota Jambi memiliki beberapa kategori
media belajar seperti media pembelajaran yang ada di seputar sekolah
dengan kemudahan akses, karena memang media tersebut merupakan
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media pembelajaran yang hampir ditemukan di setiap sekolah, seperti
papan tulis, buku, laboratorium, dan berbagai media lainnya. Namun
demikian, perlu penulis pertegas bahwa yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah media pembelajaran lebih mengarah pada media audio-visual
yang dengannya mampu menjadikan kegiatan belajar mengajar lebih
menarik, dinamis, inovatif dan kreatif sebagaimana konsep belajar yang
saat ini sedang diperbincangkan dalam dunia pendidikan akhlak (moral),
yaitu model pembelajaran “Mukidi” yang merupakan penyingkatan kata
dari “Menyenangkan, Unik, Kreatif, Inovatif, Dinamis, dan Islami”.
Menyikapi persoalan tersebut, maka sangat menarik dibahas lebih
lanjut tentang bagaimana pola pengembangan media pembelajaran di
SMPN 11 kota Jambi sebagai salah satu bentuk dalam peningkatan
produktivitas kerja guru. Untuk mendapat informasi yang akurat, penulis
mewawancarai salah seorang guru yang mengampu mata pelajaran
matematika yaitu Ibu Darwati, S.Pd. Dalam kesempatan wawancara
tersebut, beliau menjelaskan bahwa media pembelajaran yang sesuai
dengan bidang studi yang diampunya pada umumnya berkenaan dengan
rumus, sehingga dengan demikian media yang sering digunakan adalah
media gambar yang memang mudah untuk didapatkan di seputar sekolah.
Namun demikian, beliau juga menjelaskan bahwa salah satu upaya yang
pernah dilakukannya adalah menggunakan media audio-visual dalam
menjelaskan materi pelajaran, yakni dengan menghadirkan tontonan film
pendek dengan menggunakan infocus sebagai pengantar dari materi
pelajaran yang disampaikan di depan kelas. Adapun film pendek yang
dimaksud adalah film animasi tentang seorang arsitektur merancang
gedung bertingkat dengan menggunakan rumus matematika. 84
Adapun

data-data

lapangan

sebagaimana

telah

dijelaskan

sebelumya perlu ditinjau validitasnya melalui konfirmasi yang diperoleh
dari sumber-sumber lain. Maka dari itu, penulis kembali mewawancarai
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guru lain yaitu Ibu Uniarti, S.Pd pengampu bidang studi IPS. Pada saat
wawancara berlangsung beliau menjelaskan bahwa guru-guru yang ada di
SMPN

11

kota

Jambi

memiliki

kapasitas

masing-masing

dalam

memanfaatkan seluruh potensi yang ada di sekolah untuk kemudian
dijadikan sebagai media pembelajaran. Namun demikian, mengingat
bahwa terdapat beberapa guru yang telah lama mengajar di SMPN 11
kota Jambi atau termasuk dalam kategori guru senior yang dalam
pandangan beliau memiliki kesulitas dalam mengembangkan media
pembelajaran, terutama media yang tergolong media elektronik seperti
komputer dan lain sebagainya. Lebih lanjut menurut beliau, bahwa kepala
sekolah dalam setiap rapat biasanya memberikan motivasi kepada majelis
guru untuk mengembangkan kompetensi masing-masing guru, terutama
dalam kaitannya dengan media pembelajaran. Beliau mengemukakan
bahwa kepala sekolah memberikan kepada seluruh majelis guru untuk
mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan terkait dengan pemanfaat
media pembelajaran, baik yang dilaksanakan dalam kampus maupun di
luar kampus. Menurut beliau lebih lanjut bahwa kepala sekolah pernah
menyampaikan kepada seluruh majelis guru dalam sebuah rapat tentang
rencana pelatihan pemanfaatan media komputer dalam pembelajaran,
dan wacaran tersebut ternyata direspon dengan baik oleh majelis guru,
sehingga kemudian dalam beberapa bulan setelahnya dilaksanakan
kegiatan pelatihan penggunaan media komputer dalam pembelajaran di
SMPN 11 kota Jambi yang dihadiri seluruh majelis guru. Adapun instruktur
yang menyampaikan materi sengaja didatangkan dari pihak luar,
diantaranya dari LPMP dan diampingi oleh guru penanggung jawab
laboratorium komputer SMPN 11 kota Jambi. 85
Sebagai bentuk cross check terhadap beberapa informasi yang telah
diperoleh

sebelumnya,

maka

penulis

melakukan

pengamatan

dokumentasi kegiatan pelatihan penggunaan media komputer sebagai
85

Wawancara, 22 September 2018 tentang kegiatan pengembagan media pembelajaran
di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi

89

media pembelajaran di SMPN 11 kota Jambi. Adapun bentuk observasi
yang penulis lakukan adalah dengan melihat beberapa dokumen yang
berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan media komputer sebagai media
pembelajaran, yang terdiri notulasi kegiatan dan telah terdokumentasikan
dengan baik di kantor administrasi SMPN 11 kota Jambi. Selama
observasi berlangsung, penulis melihat beberapa data terkait dengan
pelaksanaan pelatihan pengembangan media pembelajaran, diantaranya
adalah piagam yang dimiliki guru dengan keterangan kegiatan yang
dimaksud.86
Berdasarkan

beberapa

informasi

yang

diperoleh

dari

hasil

wawancara dan dokumentasi tersebut di atas, penulis berkesimpulan
bahwa

dalam

rangka

memenuhi

kebutuhan

guru

dalam

upaya

peningkatan produktivitas kerja mereka, kepala sekolah telah berusaha
meningkatkan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar di SMPN 11
kota Jambi. Diantara upaya peningkatan produktivitas kerja guru tersebut
adalah dilaksanakannya pelatihan penggunaan komputer sebagai media
pembelajaran.

Adapun

kegiatan

pelatihan

tersebut

mencakup

pembelajaran dengan menggunakan animasi yang terintegrasi dalam
program power point. Disamping itu juga, memuat cara-cara penggunaan
film pendek sebagai media pembelajaran yang menarik, sehingga siswa
termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajar mereka.
Pengembangan

media

pembelajaran

lainnya

yang

telah

dilaksanakan kepala sekolah berdasarkan beberapa sumber yang berasal
dari data lapangan adalah bahwa kepala sekolah dalam kapasitasnya
sebagai pimpinan tertinggi di SMPN 11 kota Jambi adalah mengusulkan
kepada pihak-pihak terkait tentang pengadaan beberapa laboratorium
yang diharapkan mampu mendukung proses pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar. Adapun bentuk pembinaan terhadap guru dalam upaya
meningkatkan produktivitas kerja mereka adalah memberikan kesempatan
86
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kepada seluruh majelis guru yang ada di SMPN 11 kota Jambi untuk
mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan di luar kampus selama
masih bisa dijangkau sesuai dengan keterbatasan yang ada.

2. Kendala yang Dihadapi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan
Produktivitas Kerja Guru di SMPN 11 Kota Jambi
Secara teoritis bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah
pasti tidak terlepas dari adanya hambatan dan kendala, tergantung dari
kuantitas permasalahan yang dihadapi. Kendala-kendala yang kemudian
dihadapi oleh kepala sekolah dalam konteks peningkatan produktivitas
kerja guru merupakan konsekwensi logis dari sebuah amanah yang
diemban oleh masing-masing individu, termasuk para kepala sekolah
yang diberi amanah dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan.
Adapun hambatan dan kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
realitas yang terjadi di SMPN 11 kota Jambi yang menjadi kepala sekolah
dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dalam konteks
pendidikan di SMPN 11 kota Jambi. Untuk memperoleh informasi yang
akurat terkait persoalan tersebut di atas, maka akan penulis paparkan
pada pembahasan lebih lanjut.
Terkait dengan persoalan yang sedang dibahas dalam penelitian ini,
penulis bertanya langsung kepada kepala sekolah melalui wawancara
terstruktur tentang hambatan dan kendala apa saja yang dihadapinya
dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi.
Secara garis besar beliau menjelaskan bahwa hambatan dan kendala
tersebut pada umumnya terbagai dalam dua kategori besar, yaitu kendala
internal dan eksternal dimana masing-masing point tersebut berimplikasi
langsung dan tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di SMPN 11
kota Jambi, terutama dalam kegiatan belajar. 87
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a. Hambatan dan Kendala Internal
Hambatan dan kendala internal dalam perspektif kegiatan belajar
mengajar sebagaimana yang terjadi di SMPN 11 kota Jambi merupakan
masalah-masalah pokok yang kemudian dihadapi kepala sekolah pada
saat kegiatan pengembangan dan peningkatan produktivitas kerja guru di
SMPN 11 kota Jambi. Secara konkrit hambatan dan kendala internal
tersebut dapat penulis paparkan secara terperinci pada pembahasan
selanjutnya.
1) Dominasi Guru Senior
Sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya
bahwa guru-guru yang mendedikasikan ilmunya dalam kegiatan belajar
mengajar di SMPN 11 kota Jambi terdiri dari 67 orang dengan kompetensi
keilmuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik lulusan masingmasing guru. Untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan
dominasi guru senior, penulis kemudian bertanya langsung kepada kepala
sekolah melalui wawancara terstruktur. Dalam suasana wawancara
tersebut, kepala sekolah kemudian menjelaskan bahwa jumlah guru yang
dalam pandangan beliau termasuk guru senior lebih besar jumlahnya
dibandingkan dengan guru-guru yunior, hal ini sesuai dengan kondisi dan
realitas pengangkatan CPNS, khususnya guru yang dalam beberapa
tahun belakangan belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Dengan
demikian menurut beliau cukup sulit mengarahkan mereka yang termasuk
guru-guru senior dalam hal meningkatkan produktivitas kerja, terutama
dalam hal bagaimana menggali potensi diri sehingga performance dalam
mengajar mampu meningkatkan motivasi siswa dalam proses belajar
mengajar.

Guru-guru

senior

pada

umumnya

masih

eksis

mengimplementasikan model pembelajaran “zaman old”, bahkan menurut
beliau lebih lanjut bahwa masih ditemukan beberapa guru senior yang
menganggap bahwa kewajibannya hanya dalam konteks menyampaikan
materi pelajaran di hadapan kelas, tanpa mempertimbangkan bahwa guru
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tidak hanya sebatas dengan transformasi pengetahuan kepada siswa,
tetapi lebih penting dari itu semua adalah bagaimana mendidik siswa
dengan baik, sehingga kemudian mereka memiliki pengetahuan yang
didukung dengan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.88
Adapun

pengakuan

sebagian

guru

senior

mengindikasikan

kebenaran informasi tersebut di atas, sebagaimana informasi yang
berhasil penulis peroleh setelah mewawancarai salah seorang guru senior
yang dalam hal ini disampaikan oleh Drs. Surya Zarben. Dalam
kesempatan wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa dalam
kapasitasnya sebagai guru yang telah lama mengajar di SMPN 11 kota
Jambi belum mampu berbuat banyak terkait dengan produktivitas kerja.
Dalam pengakuannya lebih lanjut bahwa kondisi fisik yang memang
kurang memadai sehingga kurang mampu bersaing dengan guru-guru lain
yang termasuk dalam kategori guru muda yang masih sangat energik dan
memiliki kemampuan skill dalam dunia IPTEK. Beliau juga mengatakan
kepada penulis pada kesempatan wawancara tersebut bahwa beliau
mengajar sesuai dengan kemampuannya, adapun kegiatan yang terkait
dengan peningkatkan kompetensi pedagogis guru yang mengarah pada
peningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi, beliau
hanya

mampu

menjalankan tugas dan tanggung jawab sebatas

kemampuannya seperti menyampaikan materi pelajaran di depan kelas,
namun untuk memberikan sanksi terhadap siswa yang melanggar
peraturan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung beliau tidak
terlalu memperdulikannya. 89
Informasi yang hampir senada juga disampaikan oleh Ibu Dra.
Rostina melalui wawancara singkat dengan penulis. Ketika penulis
bertanya kepada beliau seputar eksistensi guru-guru senior dalam konteks
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produktivitas kerga guru di SMPN 11 kota Jambi, beliau kemudian
mengatakan bahwa memang di sekolah tersebut memiliki guru yang
dalam kapasitasnya telah mengajar cukup lama, dan mungkin sudah
terbiasa denga gaya mengajar yang santai sehingga pesan moral yang
disampaikan oleh kepala sekolah pada saat rapat umum dewan guru
tentang seruan meningkatkan kompetensi mengajar tidak terlalu dipikirkan
oleh mereka. Lebih lanjut menurutnya, bahwa kepala sekolah dalam
kapasitasnya sebagai pimpinan tertinggi di sekolah tersebut memiliki
keterbatasan dalam memberikan teguran yang keras terhadap guru-guru
yang kurang perhatian dalam kegiatan belajar mengajar, akan tetapi
kepala sekolah biasanya hanya menyampaikan secara lembut berupa
ajakan untuk berbuat lebih produktif ketika mengajar. 90
Terkait dengan beberapa informasi tersebut di atas, penulis
kemudian melakukan observasi di lapangan penelitian untuk melihat
apakah informasi yang telah diperoleh akurat dengan realitas yang ada di
lapangan. Untuk itu, penulis kemudian mengamati kegiatan belajar
mengajar yang dilakukan oleh guru senior di kelas IX. Pada saat
observasi berlangsung, penulis melihat secara langsung bahwa guru yang
menyampaikan materi pelajaran di depan kelas lebih dominan duduk di
kursi guru dalam menjelaskan materi pelajaran. Disamping itu juga, dalam
pengamatan tersebut penulis melihat bahwa guru yang bersangkutan
masih

menerapkan

pola

mengajar

teacher

centered

atau

pola

pembelajaran yang berpusat pada guru, padahal dalam implementasi
kurikulum 2013 seharusnya aktivitas belajar mengajar mengacu pada pola
pembelajaran student centered atau pembelajaran yang berpusat pada
siswa.91
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Beberapa informasi tersebut di atas dalam pandangan penulis perlu
didukung dengan data-data dan fakta penelitian lainnya, baik yang
memperkuat posisi informasi tersebut dan atau menolaknya. Oleh sebab
itu, penulis mengamati kembali kegiatan belajar mengajar di SMPN 11
kota Jambi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh salah seorang guru
muda dengan bidang studi bahasa Inggris. Observasi kali ini dilakukan
penulis dengan cara mengamati langsung proses belajar mengajar yang
dilakukan oleh guru yang bersangkutan dalam ruang kelas sebagaimana
jadwal pelajaran yang ada. Dalam kegiatan observasi tersebut penulis
menyaksikan langsung proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan
oleh guru yang bersangkutan dimana model pembelajaran yang
diterapkan adalah model student centered atau pola pembelajaran yang
berpusat pada siswa. Pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung,
guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, dan setelah pembagian
kelompok guru kemudian menghadirkan tontonan berupa film pendek
berbahasa Inggris. Setelah siswa menyelesaikan tontonan, guru kemudian
meminta

masing-masing

kelompok

untuk

memberikan

tanggapan

terhadap film pendek yang telah mereka saksikan tersebut. Proses
berikutnya adalah masing-masing kelompok kemudian memberikan
argumentasinya masing-masing terhadap apa yang telah mereka saksikan
dalam film pendek tersebut. Setelah salah satu kelompok menyampaikan
di depan kelas, maka kemudian kelompok lain memberikan tanggapan
terhadap apa yang telah dipaparkan tersebut. Pada akhir kegiatan, guru
kemudian mengapresiasi terhadap tugas yang telah dilaksanakan oleh
masing-masing kelompok, dan setelah itu guru memberikan tanggapan
dan perbaikan terhadap beberapa informasi yang telah disampaikan oleh
masing-masing kelompok disertai dengan peroleh nilai yang dicapai oleh
setiap kelompok. Kegiatan akhir yang dilakukan oleh guru adalah
memberikan arahan dan nasehat tentang bagaimana meningkatkan
kompetensi kebahasaan siswa, terutama bahasa Inggris. 92
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Berdasarkan beberapa informasi dari hasil wawancara dan observasi
tersebut di atas, penulis kemudian berkesimpulan bahwa faktor senioritas
guru menjadi salah satu kendala kepala sekolah dalam meningkatkan
produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi. Salah satu indikator
penting yang dapat penulis kemukakan pada bagian ini adalah bahwa
guru-guru yang dalam kategori guru senior (pangkat dan golongan
pembina) tidak termotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja
mereka. Hal ini dapat dilihat dari proses belajar mengajar yang mereka
laksanakan lebih bersifat teacher centered atau pembelajaran yang
berpusat pada guru, sehingga kemudian berimplikasi pada kualitas dan
kuantitas kegiatan belajar mengajar pada umumnya di SMPN 11 kota
Jambi yang selama ini telah menerapkan kurikulum 2013.
Disamping konklusi tersebut di atas, penulis juga berpendapat
bahwa ketidakmampuan kepala sekolah dalam memberikan strassing
terhadap guru-guru yang termasuk dalam ketegori guru senior disebabkan
faktor psikologis misalnya, berdampak pula pada kualitas dan kuantitas
peningkatan produktivitas kerja guru secara umum di SMPN 11 kota
Jambi. Namun demikian, perlu diapresiasi terhadap apa

yang telah

dilakukan kepala sekolah dalam konteks peningkatan produktivitas kerja
guru, meskipun upaya-upaya tersebut lebih bersifat anjuran, tetapi paling
tidak

dapat

dikatakan

mengimplementasikan

bahwa

kepala

prinsip-prinsip

sekolah

manajemen

telah
sesuai

berusaha
dengan

keterbatasa yang dimilikinya. Kendala dan hambatan sebagaimana telah
dipaparkan tersebut di atas, dalam konteks produktivitas kerja guru harus
diupayakan berbagai langkah progressif sebagai win-win solution atas
permasalahan yang dihadapi, baik dengan bekerjasama dengan instansi
lain, maupun dengan menggunakan berbagai pendekatan kepada guru,
terutama pendekatan yang menguatkan sikap arif dan bijaksana.

dilakukan guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi
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2) Sumber Pendanaan Kurang Efektif
Pendanaan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan
sebuah lembaga pendidikan, tak terkecuali SMPN 11 kota Jambi.
Pendanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber-sumber
dana yang kemudian menjadi basic utama dalam pengelolaan pendidikan
secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini sumber dana
pengelolaan lembaga pendidikan yang berstatus negeri berasal dari DIPA
pemerintah melalui Diknas kota dalam hal pengadaan sarana dan
prasarana pendidikan. Adapun pengelolaan proses pendidikan secara
umum bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Terkait dengan informasi tersebut di atas, penulis bertanya langsung
kepada kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi di SMPN 11 kota Jambi
melalui wawancara terstruktur. Ketika penulis bertanya kepada beliau
terkait dengan dana yang digunakan dalam pembiayaan proses
pendidikan di SMPN 11 kota Jambi beliau menjelaskan bahwa segala
sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana
bangunan, seluruh kebutuhan pendanaan bersumber dari pemerintah
yang dalam hal ini adalah Diknas kota Jambi. Namun demikian menurut
beliau lebih lanjut,

bahwa tidak

semua kebutuhan dana dalam

pengelolaan pendidikan di sekolah tersebut bersumber dari Diknas secara
keseluruhan, akan tetapi terdapat tiga isu penting terkait dengan
pendanaan yang ada di sekolah dan cukup vital sehingga masing-masing
kepala sekolah bersikap sangat hati-hati terhadap permasalahan tersebut.
Adapun isu penting tersebut adalah masalah sertifikasi guru, BSM, dan
BOS. Ketiga aspek tersebut pada dasarnya lebih mengarah pada
pengembangan dan peningkatan sumber daya manuai, dimana dana
sertifikasi guru diperuntukkan bagi kesejahteraan guru, dana BSM
diperuntukkan bagi kesejahteraan siswa yang kurang mampu, dan dana
BOS diperuntukkan bagi biaya operasional sekolah dalam kegiatan
pendidikan secara umum. Ketiga sumber keuangan sekolah tersebut
kemudian mendapat perhatian seluruh pihak yang terkait dengan
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pengelolaan penidikan. Dan salah satu yang memungkinkan dimanfaatkan
untuk membantu membiayai segala kebutuhan finansial dalam proses
pendidikan di sekolah adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis
(juknis) yang telah diatur oleh pengelolan BOS pusat. Adapun yang
menjadi kendala dan hambata terkait dengan biaya operasional kegiatan
belajar mengajar menurut beliau adalah estimasi pencairan dana BOS
yang bersifat temporer, sementara kegiatan pendidikan berlangsung dan
efektif setiap hari, yakni 6 hari kerja. Dengan keterlambatan pencairan
dana BOS akan berimplikasi langsung dengan proses belajar mengajar,
dimana kebutuhan biaya operasional dibutuhkan selama aktivitas
pendidikan berlangsung di SMPN 11. 93
Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh salah seorang
wakil kepala bidang sarana dan prasarana, yaitu Bapak Drs. Ibnu Kasir
dalam kesempatan wawancara kepada penulis, beliau mengemukakan
bahwa keterlambatan pencairan dana BOS sangat berpengaruh terhadap
pemenuhan kebutuhan primer dalam kegiatan belajar mengajar, seperti
kebutuhan alat tulis spidol wahite board berserta tintanya, kertas yang
diperuntukkan dalam portopolio administrasi siswa, dan beberapa
kebutuhan administrasi lainnya. Lebih lanjut menurut beliau bahwa
keterlambatan pemenuhan kebutuhan primer tersebut cukup berimplikasi
dalam produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi, dimana sejak
beberapa tahun terakhir tidak diperkenankan lagi adanya pungutan
berupa uang komite disebabkan instruksi penting terkait dengan slogan
“sekolah gratis”. Pada kesempatan wawancara tersebut beliau juga
menjelaskan

kepada

penulis

bahwa

kurang

kondusifnya

sumber

pendanaan berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar di SMPN 11
kota Jambi, dimana guru dalam proses belajar mengajar hanya sebatas
melaksanakan kewajibannya dalam kegiatan belajar mengajar dengan
93

Wawancara, 28 September 2018 tentang sumber dana dalam pengelolaan pendidikan
di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi

98

segala keterbatasan sarana penunjang. Dalam kondisi sedemikian rupa
menurut beliau, kepala sekolah tidak dapat berbuat banyak terkait dengan
peningkatan produktivitas kerja guru, mengingat bahwa realitas yang
terjadi adalah timbulnya model mengajar yang monoton dan kemudian
berimplikasi pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.94
Sebagai bentuk cross check terhadap informasi tersebut di atas,
penulis kemudian melakukan pengamatan di lapangan penelitian dengan
cara mengobservasi langsung kegiatan belajar mengajar di salah satu
kelas pada SMPN 11 kota Jambi. Dalam proses observasi tersebut
penulis melihat secara langsung bagaimana kegiatan belajar mengajar
yang dilaksanakan oleh guru bidang studi, dimana guru pengampu mata
pelajaran

tertentu

hanya

menjelaskan

secara

verbal

saja

tanpa

menuangkannya dalam bentuk tulisan di papan tulis. Pertanyaan pun
muncul dalam pikiran penulis, bahwa apakah dalam satu jam pelajaran
kegiatan belajar mengajar berlangsung sebagaimana penulis saksikan.
Namun kemudian penulis berupaya mendapatkan jawabannya dengan
mengamati beberapa fasilitas mengajar yang dibutuhkan oleh guru yang
bersangkutan, seperti ketersediaan papan tulis, spidol, penghapus dan
kebutuhan administrasi mengajar lainnya. Pada kesempatan tersebut,
penulis mendapatkan jawabannya bahwa memang alat tulis yang
dimaksud belum tersedia sehingga guru hanya mampu melaksanakan
tugasnya sesuai dengan kondisi yang ada, dan hal ini pun diperkuat
dengan jawaban beberap siswa yang menyatakan bahwa keperluan alat
tulis belum diterima dari kantor.95
Berdasarkan beberapa informasi sebagaimana telah dipaparkan di
atas, penulis kemudian berkesimpulan bahwa salah satu faktor penting
yang kemudian menjadi kendala dan hambatan dalam peningkatan
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Negeri 11 kota Jambi
95
Observasi, 27 September 2018 tentang kondisi sarana administrasi kegiatan belajar
mengajar dalam kaitannya dengan produktivitas kerja guru di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 11 kota Jambi

99

produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi adalah belum tersedianya
sarana

administrasi

disebabkann

belajar

persoalan

mengajar

sumber

secara

efektif

pendanaan

yang

dan

efisien

mengalami

keterlambatan dalam pencairan sehingga berimplikasi dalam kegiatan
belajar mengajar. Atas dasar itu pula, penulis kemudian berasumsi bahwa
apabila segala kebutuhan administrasi primer yang diperlukan dalam
proses

belajar

mengajar,

maka

produktivitas kerja

guru

mampu

ditingkatkan sesuai dengan kapasitas masing-masing guru di SMPN 11
kota Jambi.
Meskipung demikian, penulis menyadari bahwa faktor ketersediaan
dana

operasional

bukanlah

satu-satunya

penyokong

utama

terselenggaranya pendidikan dengan baik dan sempurna, akan tetapi
paling

tidak

operasional

dapat
dapat

dipahami

bahwa

berimplikasi

ternyata

langsung

keterbatasan

terhadap

dana

peningkatan

produktivitas kerja guru, dan hal ini mungkin akan dialami dan dirasakan di
berbagai lembaga pendidikan, baik itu formal maupun non formal. Untuk
itu, dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan keterbatasan
dana operasional, maka kepala sekolah selaku top manajer harus
mengakomodir seluruh persoalan yang dihadapi di sekolah dengan
mengedepankan

nilai-nilai

musyawarah

untuk

mufakat,

sehingga

kemudian akan diperolah solusi yang terbaik atas permasalahan yang
sedang dihadapi.
3) Loyalitas Kerja Guru Menurun
Loyalitas kerja dalam perspektif lembaga pendidikan sangat erat
kaitannya dengan implementasi peraturan dan disiplin yang telah
dirumuskan untuk kemudian diterapkan secara konsisten, baik di kalangan
siswa maupun guru dan karyawan. Loyalitas kerja dalam konteks
manajemen

merupakan

sebuah

potensi

struktural

dalam

sebuah

organisasi yang menghendaki terjalinnya hubungan harmonis antar
seluruh elemen organisasi, termasuk lembaga pendidikan. Seorang guru
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dalam kapasitasnya sebagai bagian dari organisasi sekolah harus taat
dan patuh terhadap aturan yang berlaku sesuai konsepsi-konsepsi yang
tertuang dalam undang-undang yang kemudian diturunkan dalam bentuk
peraturan

dan

disiplin

untuk

diimplementasikan

bersama

guna

mewujudkan tujuan organisasi. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh
kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi dalam lembaga tersebut pada
dasarnya merupakan pengejawantahan atas struktur hukum yang
dibangun dalam undang-undang pendidikan.
Terkait dengan fenomena tersebut di atas, ketika dilihat dalam
perspektif SMPN 11 kota Jambi, maka konfirmasi awal yang dilakukan
adalah dengan mengumpulkan beberapa data-data dan informasi yang
dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian ini. Untuk itu, penulis kemudian
bertanya langsung kepada kepala sekolah melalui wawancara terstruktur
dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan
bagaimana loyalitas guru kepada kepala sekolah di SMPN 11 kota Jambi.
Pada saat penulis bertanya kepada kepala sekolah seputar keadaan guru
dalam hubungannya dengan loyalitas kerja, beliau kemudian menjelaskan
kepada penulis bahwa sejak isu-isu yang berkembang di masyarakat
pendidikan

tentang

Hak

Asasi

Manusia

(HAM)

yang

kemudian

berimplikasi langsung terhadap penerapan peraturan dan disiplin di
kalangan siswa, kuantitas dan kualitas disiplin di berbagai lembaga
pendidikan, khususnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota
Jambi mengalami kondisi stagnasi dimana sanksi-sanksi yang diberika
kepada mereka yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah lebih
bersifat sanksi administratif seperti membuat surat pernyataan, diberi
nasehat, membersihkan halaman sekolah, dan tidak diperkenankan
pemberlakuan sanksi fisik sehingga secara akumulatif seluruh sanksi yang
diberikan kepada mereka yang melanggar disiplin lebih bersifat persuasif.
Beliau juga menjelaskan bahwa ekses negatif dari realitas tersebut di atas
adalah bahwa penerapan peraturan dan disiplin sekolah mengalami
kemunduran dibandingkan dengan kondisi sebelum pemberlakuan HAM
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dalam penegakan disiplin di sekolah. Ekses lain yang ditimbulkan ternyata
berpengaruh pada disiplin kegiatan belajar mengajar guru, sehingga
kemudian secara tidak langsung dapat mempengaruhi produktivitas kerja
guru di SMPN 11 kota Jambi. Pada kesempatan wawancara tersebut
kepala

sekolah

juga

memberikan

informasi

bahwa

dampak

dari

menurunnya performance disiplin di sekolah adalah menurunnya loyalitas
guru terhadap berbagai kebijakan diambil oleh kepala sekolah. Kondisi
tersebut di atas menurut beliau disebabkan oleh beberapa faktor,
diantaranya adalah sifat ego yang masih melekat pada diri guru yang
notabene telah mengajar cukup lama di sekolah, sehingga kemudian
berdampak pada aktualisasi peraturan dan disiplin di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 11 SMPN 11kota Jambi.96
Informasi tersebut di atas dalam konteks validitas data perlu
diklarifikasi dengan data-data lapangan lainnya. Oleh karena itu, penulis
kembali mewawancarai salah seorang guru, yaitu Ibu Dra. Zuraidah
tentang bagaimana eksistensi disiplin guru dalam kaitannya dengan
loyalitas mereka terhadap perkembangan dan kemajuan SMPN 11 kota
Jambi, khususnya dalam aspek kegiatan belajar mengajar. Pada saat
penulis bertanya kepada beliau terkait disiplin guru yang selama ini
dirasakan di sekolah, beliau kemudian menjelaskan bahwa suasana
kedisiplin guru di sekolah tidak konsisten dalam arti kata mengalami
pasang surut, kadang-kadang mayoritas guru mendisiplinkan diri mereka
yang ditandai dengan kehadiran mereka di sekolah tepat pada waktunya,
dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar tepat pada waktunya sesuai
dengan roster pelajaran yang telah diberikan kepada mereka. Di sisi lain,
kedisiplinan mereka tampak kurang baik yang ditandai dengan masih
ditemukannya beberapa orang guru yang terlambat masuk dalam kegiatan
belajar mengajar, padahal siswa telah mempersiapkan diri mereka untuk
menerima materi pelajaran dari guru. Menurut beliau lebih lanjut, bahwa
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kadang-kadang kepala sekolah memberikan arahan kepada mereka
dengan cara memanggil beberapa guru ke ruang kepala yang dalam
catatan kepala sekolah sering terlambat masuk dalam kegiatan belajar
mengajar. Namun demikian, sedikit sekali mereka mematuhi dan
menjalankan arahan yang diberikan oleh kepala sekolah, sehingga hal
sedemikian rupa dalam pandangan beliau merupakan salah satu sikap
guru yang kurang loyal terhadap kebijakan kepala sekolah. 97
Informasi

sebagaimana

dijelaskan

di

atas,

diperkuat

oleh

pernyataan kepala sekolah yang disampaikannya kepada penulis dalam
kesempatan wawancara terstruktur. Beliau menjelaskan kepada penulis
bahwa beberapa orang guru yang dalam catatan kepala sekolah sering
mengalami keterlambatan dalam proses belajar mengajar, diupayakan
pendekatan kekeluargaan dengan cara memanggil mereka ke ruang
kepala sekolah, dan seterusnya saling tukar pendapat dan sharing
informasi terkait dengan bagaimana meningkatkan kedisiplinan guru
dalam proses belajar mengajar di SMPN 11 kota Jambi. Lebih lanjut
pengakuan beliau, bahwa momentum yang paling sulit adalah ketika
berhadapan dengan guru-guru senior dimana dari aspek umur dan lama
mengajar, mereka lebih tua dan telah lama mendedikasikan dirinya dalam
mengajar di SMPN 11 kota Jambi. Akan tetapi menurut beliau, bahwa
kepala sekolah harus berbuat sesuatu yang bernilai positif terhadap
perkembangan SMPN 11 kota Jambi dalam berbagai dimensi, terutama
dalam kegiatan belajar mengajar.98
Untuk membuktikan beberapa informasi tersebut di atas, penulis
melakukan pengamatan di lapangan penelitian dengan melihat langsung
kedisiplinan guru dalam kegiatan belajar di kelas. Observasi kali ini
dilaksanakan di kelas VIII dengan memantau langsung dari arah yang
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Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi

103

cukup jauh untuk melihat bagaimana kedisiplinan guru dalam kegiatan
belajar mengajar pada saat pergantian jam pelajaran. Pada saat observasi
berlangsung, penulis menyaksikan beberapa guru yang terlambat masuk
kelas sesuai jadwal, diantara mereka ada yang terlambat 5 menit, terdapat
juga yang terlambat mulai dari 7 menit sampai 15 menit. Kondisi seperti
tampaknya tidak terlalu dipikirkan oleh beberapa orang guru di SMPN 11
kota Jambi, hal ini tampak dari kegiatan yang mereka lakukan sebelum
kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pengamatan selanjutnya penulis
arahkan dalam suasana di ruang guru, dimana realitas yang terjadi adalah
masih terdapat beberapa guru yang memiliki jam mengajar setelah jam
istirahat

berlangsung,

akan

tetapi

diantara

mereka

tampak

mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
sesuai roster yang ada. 99
Berdasarkan
pembahasan

informasi

sebelumya,

sebagaimana
maka

penulis

telah

dijelaskan

berkesimpulan

pada
bahwa

menurunnya loyalitas guru terhadap implementasi kedisiplinan dalam
kegiatan belajar mengajar disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya
adalah faktor egoisme yang masih melekat pada diri pribadi guru,
terutama guru-guru yang notabene termasuk dalam kategori guru senior
yang telah mengajar cukup lama di SMPN 11 kota Jambi. Meskipun
demikian, kepala sekolah telah berupaya memberikan arahan dan
pemahaman tentang betapa pentingnya mendisiplinkan diri, terutama
dalam kaitannya dengan kegiatan belajar. Indikator keterlambatan guru
dalam mengajar secara tidak langsung berimplikasi pada motivasi belajar
siswa di sekolah.
Disamping faktor tersebut di atas, tampaknya kuantitas dan jumlah
guru yang cukup banyak jumlahnya berpengaruh juga pada aktualisasi
kedisiplinan dalam kegiatan belajar mengajar. Indikatornya adalah apabila
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sekolah dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 11 kota Jambi

104

terdapat

beberapa

pelaksanaan

guru

kegiatan

yang

belajar

mengalami
mengajar,

keterlambatan

maka

kemudian

dalam
dapat

memberikan ekses negatif terhadap guru yang lain. Realitas ini menurut
penulis sesuai ungkapan hikmah yang menyatakan  سوء الخلق يعدىyang
maksudnya adalah bahwa perangai yang buruk akan cepat tertular
kepada orang lain, sehingga masing-masing individu tidak lagi memiliki
rasionalitas yang baik terhadap bagaimana menumbuhkembangan
peraturan dan kedisiplinan di SMPN 11 kota Jambi. Terhadap apa yang
telah dilakukan oleh kepala sekolah dengan memberikan ruang diskusi
dan sharing informasi kepada beberapa guru yang kurang disiplin dalam
proses belajar mengajar, merupakan salah satu langkah yang baik dalam
mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dalam

pengelolan

lembaga pendidikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki anggota
dengan berbagai karakteristik anggotanya masing-masing.
b. Hambatan dan Kendala Eksternal
Beberapa hambatan dan kendala internal sebagaimana telah
dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, sepertinya mempunyai
hubungan dengan kendala dan hambatan eksternal. Kendala eksternal
merupakan faktor-faktor di luar sekolah yang kemudian berpotensi
mendatangkan kendala dan hambatan dalam peningkatan produktivitas
kerja guru di SMPN 11 kota Jambi. Untuk memberikan pembahasan yang
lebih komprehensif terkait dengan permasalahan tersebut di atas, maka
akan penulis bahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.
1) Minimnya Kegiatan Pendidikan dan Latihan di Luar Kampus
Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan
produktivitas kerja guru adalah mengikutsertakan mereka dalam berbagai
pendidikan dan pelatihan tentang peningkatkan kompetensi pedagogis
guru. Seberapa sering seorang guru mengikuti pendidikan di luar kampus
yang diselenggarakan instansi yang kompeten pada peningkatan sumber
daya manusia (SDM) guru, maka akan meningkat pula kualitas
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kompetensi pedagogisnya, terutama dalam kegiatan belajar mengajar
yang merupakan tugas utama seorang guru.
Terkait dengan paparan tersebut di atas, penulis berupaya
mendapatkan informasi yang akurat dengan cara bertanya langsung
dengan kepala sekolah melalui wawancara terstruktur. Dalam kesempatan
wawancara tersebut, kepala sekolah menjelaskan kepada penulis bahwa
pendidikan dan pelatihan tentang peningkatan sumber daya manusia
(SDM), terutama dalam peningkatkan kompetensi mengajar yang baik
sesuai standar kurikulum 2013 masih sangat terbatas. Adapun undangan
yang diberikan ke SMPN 11 kota Jambi untuk mengikuti kegiatan tersebut
hanya dipilih sesuai dengan bidang studi yang diampunya. Misalnya ketika
ada undangan diklat di luar kampus untuk bidang studi bahasa Indonesia,
maka yang dikirim hanya satu orang guru bidang studi bahasa Indonesia,
sementara guru bidang studi bahasa Indonesia yang ada SMPN 11 kota
Jambi berjumlah 9 orang. Dengan demikian, menurut beliau kondisi ini
sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya progressif dalam rangka
meningkatkan produktivitas kerja guru. Lebih lanjut menurutnya, bahwa
upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan sharing informasi kepada
guru bahasa Indonesia lainnya. Dalam kapasitasnya sebagai top leader,
beliau menginstruksikan guru bahasa Indonesia yang telah mengikuti
diklat tersebut untuk menyampaikan hasil diklat tersebut kepada teman
sejawat, khususnya guru-guru yang mengampu bidang studi bahasa
Indonesia.100
Menindak lanjutu informasi tersebut di atas, penulis mewawancarai
kembali beberapa guru di SMPN 11 kota Jambi tahun pelajaran 20182019, diantaranya adalah Ibu Dra. Choirina Kipli guru bidang studi bahasa
Inggris melalui wawancara terstruktur. Kepada penulis beliau menjelaskan
bahwa memang kegiatan yang berkaitan dengan diklat kompetensi
peningkatan sumber daya manusia (guru), terutama yang berkaitan
100

Wawancara, 24 September 2018 tentang kuantitas pendidikan dan pelatihan tentang
peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) guru di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi
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dengan perfomance guru sangat kecil jumlahnya sehingga tidak mampu
mengakomodir seluruh guru yang ada di SMPN 11 kota Jambi. Kondisi ini
menurut beliau sangat mempengaruhi kualitas mengajar guru dalam
kegiatan belajar mengajar. Penjelasan tersebut di atas diperkuat juga
dengan pernyataan guru lain, yaitu Bapak Luthfi Amir, S.Pd pengampu
bidang studi matematika dalam kesempatan wawancara dengan penulis.
Menurut beliau bahwa kegiatan eksternal kampus yang berkaitan dengan
diklat kompetensi guru masih sangat terbatas sekali, sehingga tidak
semua guru memperoleh pengalaman mengajar yang ideal sebagaimana
dimaksud dalam implementasi kurikulum 2013. Lebih lanjut menurutnya
bahwa biasanya yang diutus untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri
sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah guru-guru yang telah lama
mengajar di SMPN 11 kota Jambi. Hal yang hampir senada juga
dikemukakan oleh Ibu Tria Hariyanti, S.Pd pengampu bidang studi PKn
dalam sesi wawancara. Menurutnya, bahwa beliau dan beberapa guruguru yang masih tergolong guru muda belum pernah mengikuti kegiatan
diklat yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia
(SDM) seperti pelatihan peningkatan mengajar melalui media online, diklat
penyusunan perangkat mengajar yang baik, dan berbagai kegiatan
pengembangan diri lainnya.101
Terkait dengan beberapa informasi dari hasil wawancara tersebut di
atas, maka perlu dilakukan cross check dengan menghadirkan informasi
lain yang diperoleh melalui observasi. Untuk menghasilkan data-data dan
fakta penelitian yang akurat, penulis kemudian melakukan pengamatan di
lapangan penelitian terkait dengan kuantitas udangan diklat yang
disampaikan ke SMPN 11 kota Jambi. Observasi yang penulis lakukan
pada bagian ini adalah dengan mengamati dokumentasi yang ada di
kantor bagian administrasi dengan cara meminta beberapa data-data
undangan pelatihan dari berbagai instansi yang kompeten dalam
101

Wawancara, 24 September 2018 tentang kegiatan yang berkaitan dengan
pengembangan sumber daya manusia (SDM) guru di lingkungan Sekolah Menengah
Pertama Negeri 11 kota Jambi
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pengembangan sumber daya manusia, seperti LMPM, Diknas, dan
beberap instansi lain yang bergerak dalam pengembangan sumber daya
manusia (SDM). Adapun data-data berupa undangan pelatihan (diklat)
dari instansi luar dalam kurun waktu penelitian, yaitu selama tahun
pelajaran 2018-2019 berjumlah 3 undangan, dalam arti kata bahwa
kesempatan untuk mengembangan diri bagi guru di SMPN 11 kota Jambi
hanya 3 orang dari seluruh guru yang berjumlah 67 orang dengan
kompetensi dan disiplin ilmu yang berbeda-beda.102
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan
observasi tersebut di atas, penulis kemudian berkesimpulan bahwa
kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) guru di SMPN 11
kota Jambi sangat terbatas sekali jumlahnya sehingga kemudian
berdampak pada pengembangan dan peningkatan produktivitas kerja
guru. Indikator yang menjadi point penting dalam kesimpulan tersebut
adalah bahwa minimnya jumlah undangan dari beberapa instansi terkait
yang bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya manusia
(SDM) cukup memberikan gambaran bahwa ternyata diantara faktor yang
mempengaruhi produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi adalah
rendahnya kuantitas diklat pengembangan dan peningkatan kompetensi
pedagogis guru.
Konklusi sebagaimana telah dipaparkan di atas, dalam pandangan
penulis

bahwa

minimnya

undangan

pendidikan

dan

pelatihan

pengembangan dan peningkatan SDM guru di SMPN 11 kota Jambi bisa
saja disebabkan karena anggaran diklat yang ada di beberapa instansi
terkait juga terbatas jumlahnya sehingga kemudian berimplikasi pada
kegiatan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM)
guru. Meskipun informasi yang diperoleh bahwa porsi APBN yang
dialokasikan untuk pendidikan mencapai 20%, akan tetapi tidaklah serta
merta mampu diimplementasikan dengan baik oleh pihak-pihak terkait
102

Observasi, 20 September 2018 tengang undangan guru untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan pengembangan SDM dalam upaya peningkatan produktivitas guru di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi
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mengingat bahwa mungkin terdapat beberapa hal dan konsekwensi yang
kemudian menjadi pertimbingan bagi instansi yang bersangkutan. Atas
dasar beberapa informasi tersebut di atas, tidaklah kemudian dapat
dijadikan dasar dalam melihat realitas pengembangan produktivitas kerja
guru dengan menerima keadaan yang terjadi saat ini, akan tetapi masingmasing individu guru, terutama kepala sekolah tetap konsisten melalukan
berbagai perubahan dan inovasi sebagai bagian dari usaha dan ikhtiyar
dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia, khususnya di SMPN 11
kota Jambi.
2) Belum Maksimalnya Kegiatan MGMP
Kegiatan musyawarah guru mata pelajaran yang disingkat dengan
MGMP merupakan salah satu wadah bagi guru untuk melakukan berbagai
perbaikan, perubahan, dan inovasi terutama dalam kaitannya dengan
kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, maka masing-masing sekolah
seharusnya menfasilitas guru-guru di sekolah untuk mengikuti kegiatan
tersebut guna mengembangkan dan meningkatkan produktivitas guru
secara keseluruhan. Terkait dengan MGMP tersebut di atas, penulis
kemudian melihatnya dalam perspektif SMPN 11 kota Jambi dengan
menghadirkan asumsi dasar bahwa kelemahan produktivitas kerja guru
diantaranya disebabkan oleh faktor tidak maksimalnya pelaksanaan
kegiatan MGMP, baik yang dilaksanakan di sekolah sendiri maupun di
sekolah lain yang memiliki kerja sama dalam meningkatkan kualitas
pendidikan secara keseluruhan.
Paparan tersebut di atas dalam tinjauan SMPN 11 kota Jambi perlu
dilihat secara komprehensif guna menghadirkan pembahasan yang akurat
terkait dengan produktivitas kerja guru. Untuk memperoleh informasi yang
akurat tentang kualitas dan kuantitas kegiatan MGMP di SMPN 11 kota
Jambi, penulis bertanya langsung dengan kepala sekolah dalam sesi
wawancara khusus. Dalam kesempatan wawancara tersebut kepala
sekolah menjelaskan kepada penulis bahwa kegiatan musyawarah guru
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mata pelajaran (MGMP) sudah berlangsung sejak lama di sekolah
tersebut, hanya saja menurut beliau bahwa sesuai dengan peraturan yang
berlaku, kegiatan MGMP tidak boleh dilaksanakan pada saat jam efektif
(kegiatan belajar mengajar berlangsung), kegiatan tersebut bisa dilakukan
pada hari yang tidak ada kegiatan belajar mengajar. Lebih lanjut menurut
beliau, bahwa kondisi ini berpotensi mengurangi kualitas dan kuantitas
pelaksanaan MGMP khususnya yang dilaksanakan di SMPN 11 kota
Jambi, dan adapun bagi guru yang memperoleh undangan untuk
mengikuti kegiatan MGMP di luar kampus SMPN 11 kota Jambi, mereka
diberikan toleransi oleh kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan yang
dimaksud.103
Terhadap informasi yang diperoleh dari kepala sekolah tersebut di
atas, penulis merasa belum cukup untuk memenuhi kualifikasi data-data
penelitian yang akurat. Oleh sebab itu, penulis kembali bertanya kepada
beberapa guru yang aktif mengajar di SMPN 11 kota Jambi. Diantara guru
yang berhasil penulis wawancarai adalah Ibu Rahmi, S.Pd pengampu
bidang studi Prakarya. Ketika penulis bertanya tentang kegiatan MGMP
yang dilaksanakan di SMPN 11 kota Jambi, beliau kemudian menjelaskan
bahwa sejak 3 terakhir kegiatan musyawarah guru mata pelajaran
(MGMP) dilaksanakan selama ada waktu yang tersedia dan tidak
mengganggu kegiatan belajar mengajar pada umumnya. Lebih lanjut
menurut beliau, bahwa kegiatan MGMP pada tahun-tahun sebelumnya
cukup rutin sesuai dengan agenda yang telah direncanakan oleh masingmasing guru yang terdaftar dalam anggota MGMP sekolah. Pernyataan
yang sama juga disampaikan oleh Bapak Drs. Ngudi Purwanto selaku
pengampu bidang studi bahasa Inggris. Menurut beliau bahwa beberapa
tahun yang lalu kegiatan MGMP di SMPN 11 kota Jambi rutin
dilaksanakan di sekolah, kadang-kadang menghadirkan guru-guru lain
dari luar untuk kegiatan musyawarah dan sharing informasi tentang
103

Wawancara, 28 September 2018 tentang kegiatan musyawarah guru mata pelajaran
(MGMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi pada tahun pelajaran
2018-2019
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bagaimana meningkatkan kualitas belajar mengajar bidang studi bahasa
Inggris. Disamping informasi tersebut, penulis juga bertanya kepada guru
lain tentang kegiatan MGMP di SMPN 11 kota Jambi, yaitu Bapak
Noviandi Evyns, S.Pd pengampu bidang studi Penjasorkes. Menurut
beliau dalam kesempatan wawancara tersebut bahwa pelaksanaan
kegiatan MGMP di sekolah disesuaikan dengan waktu-waktu yang luang
seperti pada awal tahun ajaran baru sebelum kegiatan belajar mengajar
aktif, disamping itu juga kadang-kadang dilaksanakan pada akhir
semester setelah seluruh rangkaian kegiatan belajaran mengajar dan
penilaian

selesai

dilaksanakan.

Kegiatan

ini

berlangsung

sesuai

ketersediaan waktu, kadang-kadang terlaksana dalam satu hari, namun
pada kesempatan lain dilaksanakan selama 2 hari di luar hari-hari efektif
kegiatan belajar mengajar. Lebih lanjut menurutnya, bahwa kegiatan
tersebut pada dasarnya untuk menyatukan persepsi masing-masing guru
bidang studi yang terangkung dalam rumpun pelajaran masing-masing
tentang berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam proses
kegiatan belajar mengajar, dan langkah-langkah progressif dalam
mengembangkan materi pelajaran, sehingga kemudian siswa mampu
menerima materi yang disampaikan dengan penuh antusias dan
termotivasi untuk mengembangkan kembali, baik secara individual
maupun kelompok.104
Karakteristik penelitian yang baik adalah terdokumentasikannya
data-data dan fakta penelitian yang akurat sesuai dengan fokus penelitian,
sehingga simpulan yang diperoleh mampu menjawab persoalan yang
telah dirumuskan sebelumnya. Salah satu upaya yang dilakukan penulis
dalam memenuhi kriteria penelitian tersebut di atas, penulis kemudian
melakukan observasi dokumentasi di lapangan penelitian dengan cara
meminjam data-data pelaksanaan kegiatan MGMP, baik yang bersumber
dari beberapa guru bidang studi maupun yang diperoleh di ruang
104

Wawancara, 28 September 2018 tentang kegiatan musyawarah guru mata pelajaran
(MGMP) dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja guru di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 11 kota Jambi
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administrasi SMPN 11 kota Jambi. Adapun dokumen tentang kegiatan
MGMP tersebut, baik berupa surat keputusan kepala sekolah tentang
anggota MGMP lingkung SMPN 11 kota Jambi, maupun daftar hadir yang
menjadi salah satu bukti fisik pelaksanaan kegiatan tersebut. Dokumen
tersebut kemudian penulis analisa sesuai dengan fokus penelitian untuk
memperoleh data-data dan fakta yang akurat tentang pelaksanaan
kegiatan MGMP yang dimaksud. Pada saat penulis mengamati beberapa
dokumen tersebut, penulis mendapatkan data bahwa pelaksanaan
kegiatan MGMP di SMPN 11 kota Jambi dalam satu tahun ajaran
dilaksanakan dengan jumlah pertemuan yang minim, yakni pada awal
tahun pelajaran dan pada akhir tahun pelajaran setelah seluruh rangkaian
kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam ruang belajar telah
berakhir.105
Berdasarkan

beberapa

informasi

yang

diperoleh

dari

hasil

wawancara dan observasi tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa
pelaksanaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di SMPN 11 kota
Jambi dalam konteks kuantitas, sangat terbatas volume pelaksanaannya,
dan tidak kontiyu sebagaimana diharapkan. Kondisi tersebut dalam
pandangan penulis berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja
guru. Hal ini dapat dipahami dari aspek pengalaman guru dalam mengikuti
kegiatan MGMP, khususnya di SMPN 11 kota Jambi. Guru-guru yang
tidak pernah mengikuti kegiatan MGMP tersebut akan mengalami
kesulitan dalam mengembangkan potensi diri dalam kegiatan belajar
mengajar, dimana faktor yang dominan timbul dari ketidakhadiran tersebut
adalah guru merasa sudah berhasil dengan pola yang selama ini
diterapkan, padahal perubahan waktu yang disertai dengan derasnya arus
informasi dan teknologi berimplikasi baik langsung maupun tidak langsung
terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar di
sekolah.
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Observasi, 27 September 2918 tentang pelaksanaan kegiatan musyawarah guru mata
pelajaran (MGMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi

112

Konklusi sebagaimana telah penulis paparkan di atas, secara teoritis
berimplikasi pada perubahan sikap dan attitude guru yang kemudian
mengarah pada bentuk produktivitas kerja yang dihasilkan oleh masingmasing guru, khususnya di lingkungan SMPN 11 kota Jambi. Dengan
demikian, maka untuk meningkatkan performance guru dalam kegiatan
belajar, terutama dalam mengembangkan potensi pedagogis yang
mengarah pada produktivitas kerja, seorang guru harus aktif dalam
mengikuti berbagai kegiatan yang mengarah pada pengembangan
produktivitas kerja guru.
Adapun keterlibatan guru yang ada di lingkungan SMPN 11 kota
Jambi dalam mengikuti berbagai kegiatan di luar kampus, khususnya
kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dalam pandangan
penulis mampu meningkatkan kinerja mereka dalam kegiatan belajar
mengajar, sebagai akibat dari persentuhan informasi dan pengalaman
dengan guru-guru lain yang boleh jadi memiliki pengalaman yang luas
terhadap

bidang

studi

yang

diampunya

disamping

pengalaman-

pengalaman pedagogis lainnya. Sementara itu, kepala sekolah sebagai
pimpinan tertinggi di sekolah harus memiliki sikap pro aktif terhadap
berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, terutama dalam
mengembangkan segala potensi yang ada di sekolah untuk meningkatkan
proses belajar mengajar, sehingga kemudian sekolah dapat menghasilkan
out put pendidikan yang mampu bersaing dengan lulusan lainnya dalam
hal kompetensi skill dan keilmuan, serta mampu mengikuti persaingan
dunia dengan kemampuan dan keahlian yang mereka peroleh selama
menempuh pendidikan di sekolah.

3. Upaya yang Dilakukan Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan
Produktivitas Pembelajaran Guru di SMPN 11 Kota Jambi
Sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya
bahwa dalam proses implementasi fungsi-fungsi manajerial di SMPN 11
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kota Jambi, kepala sekolah dihadapkan pada beberapa kendala dan
hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Diantara kendala
internal tersebut adalah faktor dominasi guru senior terhadap guru yunior
dalam perspektif lama mengajar di SMPN 11 kota Jambi. Satu upaya yang
dilakukan kepala sekolah dalam rangka mengantisipasi berbagai ekses
negatif yang kemudian muncul akibat lebih besarnya jumlah guru yang
telah lama mengabdikan diri di sekolah tersebut sehingga kemudian
menimbulkan kejenuhan pada diri mereka adalah dengan menerapkan
pola advisory council bagi guru-guru yang termasuk dalam kategori guru
yunior dengan masa mengajar rentang waktu antara 3 tahun sampai
dengan 5 tahun. Untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan
persoalan tersebut, penulis kemudian bertanya langsung kepada kepala
sekolah melalui wawancara terstruktur. Disela-sela wawancara, kepala
sekolah menjelaskan kepada penulis bahwa faktor senioritas dalam arti
lama mengajar khususnya di SMPN 11 kota Jambi tidak dapat dihindari
karena merupakan sunnatullah seiring dengan perjalanan usia manusia.
Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa untuk membangun silaturrahmi
yang equal, beliau kemudian memberikan kesempatan kepada beberapa
guru-guru yang termasuk dalam kategori guru yang telah lama
mendedikasikan ilmunya di SMPN 11 kota Jambi menjadi bagian dari
advisory coucil atau penasehat, pembimbing, dan pengarah bagi guruguru yang masih muda dalam usia mengajar. Adapun substansi
bimbingan yang diberikan adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan
kegiatan belajar mengajar, yang diantaranya adalah kesiapan perangkat
pembelajaran, administrasi guru terkait dengan informasi kenaikan
pangkat dan golongan, dan hal-hal lain yang dianggap penting dalam
hubungan dengan peningkatan pendidikan di SMPN 11 kota Jambi. 106
Informasi tersebut kemudian diperkuat oleh salah seorang wakil
kepala bidang kurikulum yaitu Ibu Laila Masura, S.Pd dalam kesempatan
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Wawancara, 4 Agustus 2018 tentang upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah
dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi
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wawancara kepada penulis. Beliau kemudian menjelaskan bahwa jumlah
guru di SMPN 11 kota Jambi sebanyak 67 orang dengan latar belakang
pendidikan dan karakteristik masing-masing. Namun demikian menurut
beliau bahwa jumlah guru yang telah lama mengajar di sekolah tersebut
lebih besar jumlahnya dibanding dengan guru-guru yang termasuk dalam
kategori guru yunior, sehingga kemudian tidak menutup kemungkinan
terjadinya persoalan-persoalan di tengah-tengah mereka, baik yang
berkaitan dengan individu maupun institusi. Untuk itu, menurut beliau
bahwa dalam upaya meminimalisir berbagai persoalan yang dapat
berakibat buruk terhadap kegiatan pendidikan di sekolah tersebut, maka
kepala sekolah menginisiasi pembentukan tim advisory council sebagai
upaya dalam membangun komunikasi yang paralel diantara guru yang
ada di SMPN 11 kota Jambi. Beliau juga menjelaskan bahwa kegiatan
tersebut merupakan langkah-langkah progressif kepala sekolah dalam
rangka membangun sinergisitas diantara guru, sehingga kemudian
masing-masing guru merasa memiliki sense of belonging dalam
meningkatkan pendidikan di sekolah tersebut. 107
Terhadap beberapa informasi awal yang telah diperoleh sebelumnya,
maka penulis memandang bahwa akurasi data tersebut perlu didukung
dengan sumber informasi lainnya. Maka kemudian penulis berupaya
mewawancarai beberapa guru yang termasuk dalam kategori guru yang
telah lama mendedikasikan ilmunya dalam mengajar di SMPN 11 kota
Jambi. Langkah selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Dra. Yusmaida
dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan upaya apa saja
yang dilakukan kepala sekolah dalam membangun sinergisitas di SMPN
11 kota Jambi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja guru. Pada
kesempatan wawancara tersebut, beliau menyampaikan kepada penulis
bahwa kepala sekolah berupaya memberdayakan beberapa guru yang
termasuk dalam kategori guru senior dengan memberikan wewenang
107
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kepada mereka untuk memberikan bimbingan kepada beberapa orang
guru

yunior

sebagai

bentuk

partisipasi

guru

dalam

membangun

kebersamaan di tengah-tengah kemajemukan dalam dunia persaingan
global. Pendapat yang hampir serupa juga disampaikan oleh guru senior
lainnya yaitu Ibu Dra. Every Yenny dalam kesempatan wawancara kepada
penulis menjelaskan bahwa rencana awal tentang pembentukan advisory
council telah dipaparkan oleh kepala sekolah pada saat rapat umum
dewan guru pada awal tahun ajaran baru, dimana kepala sekolah
menjelaskan

bahwa

dalam

upaya

membangun

pendidikan

yang

mencerdaskan dengan indikator out put pendidikan yang sesuai dengan
harapan, maka seluruh elemen sekolah harus berkontribusi sesuai
dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Atas dasar informasi
awal yang dipaparkan pada saat rapat umum dewan guru tersebut, maka
kemudian dibentuklah beberapa guru-guru yang kemudian diberikan
amanah kepala sekolah untuk menjadi pembimbing, pengarah, dan
konfirmasi teman sejawat di SMPN 11 kota Jambi. 108
Langkah konstruktif yang penulis lakukan dalam proses cross check
data yang telah diperoleh sebelumnya adalah pengamatan di lapangan
penelitian. Pengamatan tersebut lebih difokuskan pada bagaimana
mekanisme kerja dari tim advisory council tersebut. Penulis kemudian
memantau suasana yang terjadi di ruang guru dengan mengamati
aktivitas beberapa guru senior yang telah ditunjuk oleh kepala sekolah
untuk menjalankan tugas bimbingan dan atau konfirmasi teman sejawat.
Pada saat observasi berlangsung, penulis menyaksikan langsung bahwa
beberapa guru-guru yang termasuk dalam kategori guru yunior tampak
berdiskusi dengan guru yang telah diberi amanah sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, dimana fokus diskusi teman sejawat lebih
mengarah pada bagaimana mengatasi persoalan anak-anak yang kurang
disiplin dalam kegiatan belajar mengajar. Hal-hal yang kemudian menarik
108
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bagi penulis dalam proses observasi tersebut adalah bahwa problematika
yang sering dihadapai oleh guru-guru yunior adalah kekurangan
mentalitas pada saat menghadapi siswa-siswi yang termasuk dalam
kategori siswa nakal. Maka kemudian fokus diskusi teman sejawat
tersebut lebih mengarah pada bagimana mengantisipasi persoalanpersoalan

kegiatan

belajar

mengajar,

sehingga

kemudian

proses

pembelajaran dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan di
tengah-tengah heterogenitas siswa di SMPN 11 kota Jambi.109
Berdasarkan beberapa informasi yang telah diperoleh sebelumnya,
baik yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi, penulis
kemudian berkesimpulan bahwa timbulnya preseden senioritas dan
yunioritas dalam perspektif lama mengajar di sekolah merupakan hal yang
lumrah dalam dunia pendidikan. Namun demikian, yang menjadi
persoalan adalah bagaimana mengantisipasi dan meminimalisir eksesekses negatif yang kemudian timbul akibat dari persoalan tersebut. Bahwa
kepala sekolah dalam tugasnya sebagai top leader di SMPN 11 kota
Jambi telah berupaya memberikan solusi dengan membentuk tim advisory
council. Adapun tujuan dari tim tersebut adalah untuk membangun
sinergisitas dan kebersamaan dalam dunia

pendidikan,

sehingga

kemudian masing-masing guru merasa memiliki peran dan fungsi masingmasing dalam meningkatkan produktivitas kerja mereka sesuai dengan
kapasitas dan kapabilitas masing-masing dengan tidak menafikan peran
masing-masing guru.
Salah

satu

faktor

yang

dalam

pandangan

penulis

mampu

meningkatkan produktivitas kerja guru, adalah ketenangan, kenyamanan,
keamanan, serta persamaan hak dan kewajiban dalam organisasi
sekolah. Seorang guru yang merasa aman, nyaman, damai, dan ten teram
akan membantu dirisinya secara psikologis untuk memberikan yang
terbaik guna memajukan pendidikan secara menyeluruh. Tim advisory
109
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council merupakan salah satu wadah dalam membangun kebersamaan
sehingga

kemudian

komunikasi

akan

bersifat

paralel

dengan

mengedepankan nilai-nilai dialogis, sehingga kemudian masing-masing
guru memainkan perannya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan
kompetensi masing-masing. Disamping itu juga, dengan suasana yang
damai dan menyenangkan akan memotivasi masing-masing guru untuk
meningkatkan produktivitas kerja dalam aktivitas belajar mengajar di
sekolah.
Realitas tersebut di atas, perlu dipertegas bahwa produktivitas kerja
merupakan hasil dari sebuah usaha yang dilakukan secara optimal untuk
mewujudkan sebuah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.
Produktivitas dalam konteks pendidikan merupakan upaya konkrit yang
dilakukan oleh guru dalam kapasitasnya sebagai seorang pendidik
dengan beban kerja dan tugas yang telah diamanahkan kepadanya dalam
upaya menginternalisasikan nilai-nilai dan ilmu pengetahuan kepada
siswa dalam lingkup sekolah. Sebagaimana telah dipaparkan pada
pembahasan sebelumnya bahwa dalam proses pendidikan paling tidak
ada tiga komponen utama yang terlibat langsung dalam proses pendidikan
tersebut, yaitu guru, siswa, materi utama dalam proses kegiatan belajar
mengajar tersebut. Ketiga komponen tersebut secara konkrit bersinergi
dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirancang sebelumnya.
Produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi memiliki persamaan
dan perbedaan dengan sekolah lain, dimana tupoksi utama guru di
sekolah adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran baik dalam kelas
maupun di luar kelas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
sekolah. Kegiatan belajar mengajar formal sebagaimana telah disusun
berdasarkan jadwal kegiatan belajar mengajar yang telah disusun adalah
dalam bentuk mapping kegiatan belajar mengajar, sehingga masingmasing guru sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

mampu

melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal kegiatan yang disusun.
Namun demikian, yang menjadi pembahasan utama terkait dengan
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penelitian ini adalah bagaimana langkah-langkah konkrit yang dilakukan
guru dalam meningkatkan produktivitas kerja dalam mengajar sehingga
kemudian mampu memberikan nilai lebih terhadap perkembangan
kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa.
Sebagaimana dikemukakan oleh kepala sekolah yaitu Bapak H.
Jamhuri, S.Pd,

M.Pd dalam sebuah wawancara dengan penulis

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan produktivitas kerja guru di
SMPN 11 kota Jambi adalah upaya lain yang dilakukan guru dalam
meningkatkan kompetensi pedagogik mereka selain tugas dan tanggung
jawab yang memang secara yurisprudensi menjadi tanggung jawab dan
tugas utama mereka. Lebih lanjut menurut kepala sekolah, bahwa guruguru baik yang berstatus PNS maupun honorer diharapkan mampu
memberikan layanan pendidikan yang lebih terhadap peningkatan kualitas
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Menurutnya, produktivitas
kerja guru yang dimaksud adalah setiap guru diharapkan mampu
mengembangkan

potensi

individu

dan

sosial

yang

kemudian

dikembangkan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang
terdapat dalam SMPN 11 kota Jambi. 110
Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Laila Masrura, S.Pd
selaku wakil kepala bidang kurikulum sekaligus guru bidang studi bahasa
Indonesia dalam sebuah wawancara kepada penulis menyatakan bahwa
tuntutan produktivitas kerja dari setiap guru adalah bagaimana masingmasing guru menampilkan kinerja yang lebih progressif dalam kegiatan
pendidikan

di

SMPN

11

kota

Jambi

seperti

langkah-langkah

pengembangan strategi mengajar yang kemudian diharapkan mampu
meningkatkan minat, semangat, dan motivasi siswa dalam kegiatan
belajar mengajar sehingga kemudian materi pelajaran yang disampaikan
dapat diterima dengan baik oleh siswa untuk kemudian diaplikasikan
dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam keikutsertaan mereka dalam
110
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berbagai event dan perlombaan, baik di tingkat sekolah, tingkat kota,
tingkat provinsi, dan bahkan pada tingkat nasional. 111
Terkait dengan informasi tersebut di atas, penulis kemudian
melakukan cross check dengan cara mengamati kegiatan guru dalam
kegiatan belajar mengajar di SMPN 11 kota Jambi. Observasi tersebut
penulis lakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan mengajar
guru di kelas sesuai jadwal pelajaran yang ada. Pada saat observasi
berlangsung, penulis menyaksikan langsung seluruh kegiatan guru dalam
menyampaikan belajaran di depan kelas, dimana guru yang bersangkutan
menjelaskan satu KD dengan beberapa indikator pencapaian dalam
bentuk permainan yang kemudian disebut dengan bermain peran untuk
menampilkan satu peran sebagaimana tersebut dalam sub materi
pelajaran yang disampaikan. 112
Data-data dan fakta penelitian yang valid harus didukung dengan
informasi lain terkait dengan fokus yang sedang diteliti. Untuk melihat
validitas data-data lapangan yang telah diperoleh, penulis kemudian
melakukan pengamatan kembali pada kesempatan lain tepatnya di
minggu pertama dalam bulan september 2018. Pada kesempatan kali ini
penulis mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak
Rosadi Jamal, S.Pd selaku guru bidang studi agama PAI. Pada saat
observasi berlangsung, penulis menyaksikan kegiatan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru bidang studi yang bersangkutan. Ketika guru
menyampaikan materi pelajaran di depan kelas, penulis melihat bahwa
ketika guru menjelaskan tentang materi thoharoh misalnya, beliau
menggunakan strategi dan pendekatan lain dengan tujuan untuk
meningkatkan motivasi siswa dalam belajar PAI. Hal menarik yang
kemudian dapat penulis paparkan bahwa beliau membagi siswa ke dalam
beberapa kelompok, kemudian ia memberikan kartu (short card) kepada
111
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masing-masing kelompok untuk dicocokkan dengan pasangannya sesuai
dengan materi yang disampaikan, sehingga kemudian kegiatan belajar
mengajar tampak begitu aktif yang dibuktikan dengan kuatnya motivasi
siswa dalam mencocokkan masing-masing kartu dengan keterangan yang
telah disusun sebelumnya. Kondisi ini berlangsung selama jam pelajaran
dengan estimasi waktu yang telah ditentukan, kemudian beliau menutup
pelajaran dengan menarik kesimpulan secara bersama-sama dengan
bimbingan guru.113
Berdasarkan

beberapa

informasi

yang

diperoleh

dari

hasil

wawancara dan observasi tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa
pendidikan yang dilakukan oleh guru dalam lembaga pendidikan seperti
sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya tidak terlepas dari
proses belajar mengajar. Namun kemudian, penulis beranggapan bahwa
masing-masing guru memiliki kelebihan dan keterbatasan dalam proses
kegiatan belajar mengajar tersebut. Terkait dengan proses pembelajaran
yang dilakukan guru di SMPN 11 kota Jambi, penulis berkesimpulan
bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa guru yang dalam
pengamatan penulis termasuk dalam kategori peningkatan produktivitas
kerja dengan pola pengembangan strategi pembelajaran dalam upaya
meningkatkan motivasi belajar siswa.
Data-data dan fakta lapangan yang kemudian merujuk pada aktivitas
guru dalam pendidikan di SMPN 11 kota Jambi yang dalam hal ini adalah
aktivitas belajar mengajar memberikan gambaran objektif bahwa guru
tidak vakum dalam proses pembelajaran, tetapi mereka tampak aktif yang
ditandai dengan kreatifitas mereka dalam mengkombinasikan metode dan
strategi belajar yang pernah mereka peroleh dari berbagai kegiatan
pelatihan dan diklat yang diadakan di luar kampus. Hal ini pun
mengindikasikan bahwa guru-guru di lingkungan SMPN 11 kota Jambi
dalam kaitannya dengan produktiivitas kerja telah melakukan langkah113
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langkah progressif untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa.
Realitas tersebut pada prinsipnya merupakan salah satu upaya yang
dilakukan SMPN 11 kota Jambi melalui implementasi manajerial yang
dilakukan oleh kepala sekolah, meskipun memang diakui bahwa masih
terdapat berbagai kendala dan problematika yang ditemukan dalam
kegiatan tersebut.
Sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya
bahwa karakter kerja guru di SMPN 11 kota Jambi telah mampu
mengembangkan potensi pedagogis dengan berbagai upaya konkrit
dalam bentuk penerapan berbagai metode dan strategi mengajar yang
sesuai dengan kebutuhan siswa dalam upaya meningkatkan motivasi
belajar. Namun demikian, perlu dipertegas kembali apakah langkahlangkah konstruktif yang telah dilakukan guru merupakan hasil improvisasi
individual atau suatu karakter mengajar yang diwajibkan oleh kepala
sekolah. Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, penulis kemudian
mewawancarai langsung kepala sekolah yang dalam hal ini adalah Bapak
H. Jamhuri, S.Pd, M.Pd tentang strategi manajerial kepala sekolah dalam
kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru, apakah
petunjuk pelaksanaannya (juklak) dan petunjuk pelaksanaan teknis
(juknis) diimplementasikan dalam penyusunan program kerja guru
sebagaimana diatur dalam penyusunan Surat Keputusan (SK) pembagian
tugas guru. Dalam kesempatan wawancara tersebut kepala sekolah
menjelaskan bahwa seluruh guru di lingkungan Sekolah Menengah
Pertama Negeri 11 kota Jambi, baik yang berstatus PNS maupun honorer
diberikan kesempatan yang luas untuk melakukan improvisasi dalam
kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar materi pelajaran yang
disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Adapun pola
managerial yang diterapkan kepala sekolah sebagaimana diungkapkan
dalam wawancara tersebut mengacu pada teori manajemen pada
umumnya yang telah dipraktikkan oleh sekolah lain. Beliau juga
menyatakan bahwa segala kebutuhan terkait dengan sarana fasilitas yang
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dibutuhkan guru dalam meningkatkan produktivitas mengajar diusahakan
pengadaannya sesuai dengan kondisi keuangan sekolah, mengingat
bahwa seluruh prosedur pembiayaan sekolah berasal dari DIPA Diknas
kota Jambi. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi dalam hal
ini cukup mengajukan permohonan sesuai dengan kebutuhan peningkatan
pendidikan ke Diknas kota Jambi. 114
Melihat fenomena tersebut di atas, penulis kemudian berpendapat
bahwa informasi sebagaimana telah dikemukakan oleh kepala sekolah
tersebut di atas perlu dicross check dengan data-data dan fakta penelitian
lainnya yang ada di lapangan penelitian. Untuk mengukur validitas
informasi tersebut, penulis kemudian berdialog dengan beberapa guru
SMPN 11 kota Jambi. Diantaranya adalah penulis mewawancari langsung
Ibu Daryuni, S.Pd pengasuh bidang studi Prakarya tentang kriteria
manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi. Pada kesempatan
wawancara tersebut beliau menjelaskan kepada penulis bahwa kepala
sekolah dalam konteks implementasi teori-teori manajemen tidak jauh
berbeda dengan sekolah-sekolah lain yang ada di kota Jambi. Hal ini
dapat dilihat dari pembagian tugas dan tanggung jawab guru yang
kemudian dituangkan dalam bentuk SK (Surat Keputusan) kepala sekolah
tentang pembagian tugas masing-masing guru dan karyawan yang telah
didistribusikan kepada seluruh guru pada saat rapat dan musyawarah
umum awal tahun ajaran baru. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa
kepala sekolah menjelaskan kepada seluruh majelis guru pada saat rapat
umum dewan guru bahwa target utama dalam kegiatan belajar di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi adalah terlaksananya proses
kegiatan belajar mengajar dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan
yang telah dirumuskan pada visi dan misi SMPN 11 kota Jambi. Adapun
target pencapaian pada masing-masing bidang studi merupakan tanggung
114
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jawab masing-masing guru dalam mengembangkan potensi pedagogik
mereka dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah dan didukung
dengan metode dan strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh guru
mencapai tujuan pembelajaran pada masing-masing bidang studi. 115
Terkait dengan informasi tersebut di atas, hal senada juga
disampaikan oleh salah seorang guru SMPN 11 kota Jambi yaitu Bapak
Maryono, S.Pd pengasuh bidang studi Bahasa Indonesia dalam suatu
wawancara dengan penulis. Pada kesempatan wawancara tersebut beliau
menjelaskan bahwa tugas utama guru adalah menyampaikan materi
pelajaran yang diampu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
Adapun pembagian tugas yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan
kepala sekolah merupakan standar umum yang menjadi tugas utama
setiap guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Produktivitas
kerja guru merupakan upaya konstruktif yang seharusnya dilakukan oleh
masing-masing guru untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar
siswa sehingga kemudian materi yang diterima siswa menjadi rasikh
(melekat pada diri mereka). Menurut beliau, ketika menyampaikan
pelajaran di depan kelas, beliau tidak terlalu terpaku dengan aturan dan
kerangka manajemen yang pernah disampaikan oleh kepala sekolah,
tetapi beliau lebih mengutamakan bagaimana menciptakan nuansa belajar
yang menyenangkan bagi siswa. Untuk itu, beliau sering membawa siswa
belajar di luar kelas, seperti di perpustakaan, di halaman sekolah, di
laboratorium bahasa, dan di tempat-tempat lain yang dianggap mampu
memberikan nuasa menyenangkan dalam kegiatan belajar mengajar.
Lebih lanjut menurutnya, bahwa apa yang dilakukannya merupakan upaya
konkrit untuk meningkatkan rasa senang siswa terhadap pelajaran yang
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disampaikan, sehingga kemudian tujuan pembelajaran yang telah
dirumuskan dapat diwujudkan dengan sempurna.116
Menurut penulis, beberapa informasi yang diperoleh dari hasil
wawancara tersebut di atas belum seutuhnya konkrit sebagaimana
diharapkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perlu didukung dengan
sumber data lain yang diharapkan dapat memperkuat dan atau menolak
data-data dan fakta penelitian di lapangan yang telah diperoleh
sebelumnya. Adapun upaya yang penulis lakukan dalam prosedur
triangulasi data adalah melakukan pengamatan secara langsung di
lapangan penelitian terkait dengan produktivitas kerja yang dilakukan guru
di SMPN 11 kota Jambi. Dalam proses pengamatan tersebut, penulis
mendapatkan informasi bahwa dalam kegiatan belajar mengajar, salah
seorang guru bidang studi prakarya yang mengajar pada saat observasi
berlangsung menerapkan strategi unjuk kerja bagi siswa, dimana masingmasing siswa diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan hasil
pekerjaannya sebagai tugas individual, sementara itu siswa yang lain
menyaksikan unjuk kerja tersebut dengan tugas mempersiapkan buku
catatan untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap unjuk kerja
yang dilakukan oleh teman sejawatnya. Pada akhir pelajaran, guru yang
bersangkutan kemudian memberikan kesempatan kepada masing-masing
siswa untuk menjelaskan hasil pemantauannya terhadap unjuk kerja siswa
yang lain untuk kemudian dilakukan evaluasi dan motivasi agar hasil
pekerjaan

yang

menjadi

tugas

siswa

berniali

manfaat

dalam

pengembangan kegiatan belajar mengajar di SMPN 11 kota Jambi.
Terhadap apa yang telah dilakukan oleh guru yang bersangkutan, dalam
pengamatan

penulis

tidak

Pelaksanaan

Pembelajaran

terdokumentasikan
(RPP)

yang

telah

dalam

Rencana

disusun.

Sehingga

kemudian penulis berkesimpulan bahwa strategi mengajar yang dilakukan
oleh guru prakarya tersebut merupakan hasil ikhtiyar individual guru yang
116
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guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri
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bersangkutan, dan hal ini dalam pandangan penulis merupakan salah satu
bentuk produktivitas kerja guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di
SMPN 11 kota Jambi.117
Menurut penulis bahwa hasil penelitian akan memiliki kekuatan
validitas dan akurasi yang sesuai dengan standar penelitian lapangan
apabila didukung dengan sumber-sumber data yang akurat juga. Untuk
itu, penulis kembali melakukan pengamatan terhadap aktivitas guru dalam
proses belajar mengajar di SMPN 11 kota Jambi. Pada kesempatan
observasi tersebut, penulis mengamati langsung kegiatan pembelajaran
yang dilakukan oleh Bapak Drs. Ibnu Kasir pengasuh bidang studi
Pendidikan Agama Islam (PAI). Adapun aspek utama yang penulis amati
dalam kegiatan pembelajaran ini adalah langkah-langkah pembelajaran
yang konstruktif dan inovatif yang dilakukan guru dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa. Dalam kesempatan pengamatan tersebut, penulis
mengamati langsung kegiatan pembelajaran guru dari awal pembukaan
pelajaran hingga selesainya kegiatan belajar mengajar bidang studi
Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam proses kegiatan belajar mengajar,
penulis melihat bahwa guru membuka pelajaran sebagaimana yang
dilakukan guru di sekolah-sekolah lain hingga memasuki pada kegiatan
inti, yakni menjelaskan materi PAI terkait dengan thaharah. Adapun pada
kegiatan inti, guru membawa siswa ke musholla sekolah untuk diberikan
arahan dan penjelasan terkait dengan bagaimana berwudhu dengan baik
sesuai dengan hukum fikih yang ada. Guru kemudian membagi siswa ke
dalam beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok menunjuk
perwakilan untuk ditampilkan pada kegiatan praktik berwudhu. Masingmasing perwakilan dari kelompok kemudian mempraktikkan tata cara
berwudhu, sementara kelompok lain menyiapkan buku tulis untuk
mencatat dan mendokumentasikan hasil pengamatan mereka terhadap
proses pelaksanaan praktik berwudhu. Setelah perwakilan dari masing117

Observasi, 4 September 2018 tentang ikhtiyar guru dalam meningkatkan produktivitas
kerja dalam konteks kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11
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126

masing kelompok telah mempraktikkan tata cara berwudhu, guru
kemudian mengumpulkan siswa dalam masjid dan meminta masingmasing perwakilan kelompok untuk memberikan pendapat, saran, dan
kritikan terhadap praktik tata cara berwudhu sebagaimana telah dilakukan
oleh masing-masing kelompok. Pada penghujung kegiatan belajar
mengajar, guru kemudian memberikan perbaikan dan arahan terhadap
catatan-catatan yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok, dan
selanjutnya guru yang bersangkutan memberikan contoh yang benar
dengan mempraktikkan tata cara berwudhu dengan baik dan benar sesuai
dengan standar hukum fikih yang ada. Kegiatan belajar mengajar
kemudian ditutup dengan memberikan arahan kepada seluruh siswa untuk
memperbaiki tata cara berwudhu mereka dan selanjutnya akan dievaluasi
pada pertemuan berikutnya. 118
Berdasarkan

beberapa

informasi

yang

merupakan

data-data

lapangan sesuai domain penelitian ini yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan beberapa orang guru SMPN 11 kota Jambi dan
kemudian diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan di lapangan
penelitian dapat penulis simpulkan bahwa secara teoritis aktivitas
manajerial yang dilakukan oleh kepala sekolah sudah mendekati dengan
konsep-konsep

manajemen

manajemen

berbagai

di

yang

telah

dikemukakan

literatur

yang

ada

mulai

oleh
dari

pakar

planning

(perencanaan), organizinig (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan),
controling (pengawasan), dan evaluating (evaluasi). Namun demikian
bukan berarti kegiatan manajerial hanya mengimpelentasikan teori-teori
manajemen

tersebut,

akan

tetapi

yang

paling

penting

adalah

pengembangan teori-teori tersebut dalam praktik pendidikan yang
diterapkan di sekolah, termasuk di SMPN 11 kota Jambi. Terhadap datadata lapangan yang diperoleh, penulis kemudian merumuskan konklusi
bahwa secara konseptual kepala sekolah tidak menekankan pada tataran
118
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konsep, tetapi memberikan kesempatan yang lebih luas kepada seluruh
majelis guru di lingkungan SMPN 11 kota Jambi untuk berinovasi dalam
praktik pembelajaran yang diberikan baik di dalam maupun di luarga kelas
dengan tujuan agar siswa termotivasi untuk belajar sehingga tujuan
pembelajaran dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna.
Konklusi tersebut di atas dalam nalar berpikir objektif merupakan
sebuah konsep berpikir yang lebih mengutamakan proses dan hasil
daripada penguatan teori-teori yang selama ini dipahami. Realitas di
lapangan penelitian menunjukkan bahwa beberapa guru yang telah
diamati dalam kegiatan belajar mengajar memiliki berbagai strategi dan
langkah-langkah konstruktif dalam meningkatkan semangat dan motivasi
belajar siswa di SMPN 11 kota Jambi. adapun catatan penting yang tidak
dapat penulis abaikan dalam penelitian ini adalah bahwa memang tidak
seluruh siswa dalam satu kelas pembelajaran memiliki kesamaan, baik
dari tingkat pemahaman materi, penguasaan materi, dan penguatan
materi tersebut dalam diri mereka masing-masing. Hasil pengamatan
penulis juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa siswa yang
memiliki daya tangkap lemah dibandingkan dengan teman-temannya yang
lain. Namun demikian, bahwa kegiatan belajar mengajar dengan
keragaman daya tangkap materi pelajaran siswa mampu diantisipasi oleh
guru bidang studi dengan penerapam model dan strategi yang inovatif
sehingga kemudian motivasi belajar siswa dapat meminimalisir perbedaan
daya serap tersebut.
Paparan kendala yang terkait dengan sumber pendanaan yang
kurang efektif juga perlu mendapat porsi pembahasan sehingga akan
diperoleh informasi yang akurat tentang bagaimana langkah-langkah yang
dilakukan kepala sekolah dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Sebagaimana informasi yang disampaikan kepala sekolah kepada penulis
dalam kesempatan wawancara bahwa yang dimaksud dari sumber
pendanaan

yang belum optimal

adalah bahwa kebutuhan biaya

operasional sekolah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional
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Sekolah (BOS) yang bersifat temporer, sementara kebutuhan operasional
pendidikan berjalan seiring dengan perjalanan waktu, namun di sisi lain
tidak diperkenankan pemungutan dana SPP dari siswa. Lebih lanjut
menurut beliau, bahwa dalam mengantisipasi permasalahan tersebut
langkah utama yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi
kepada seluruh elemen sekolah melalui rapat dan musyawarah. Pola
komunikasi yang vakum (tidak paralel) akibat perbedaan pandangan di
kalangan guru yang kemudian berdampak pada aktivitas pendidikan yang
mereka lakukan dalam pandangan penulis dapat dijadikan salah satu
unsur penting dalam melihat persoalan mendasar tentang biaya
operasional pendidikan. Pola komunikasi yang tidak harmonis diantara
guru secara tidak langsung memberikan ekses negatif terhadap
pengelolaan organisasi sekolah secara keseluruhan. Menurut kepala
sekolah yang dalam hal ini adalah Bapak H. Jamhuri, S.Pd, M.Pd pada
kesempatan wawancara kepada penulis menjelaskan bahwa pola
komunikasi yang dikembangkan di SMPN 11 kota Jambi sejak beliau
diberi amanah untuk memimpin lembaga pendidikan tersebut adalah pola
komunikasi paralel, dalam arti kata bahwa masing-masing personil yang
ada di sekolah tersebut harus mengedepankan nilai-nilai musyawarah di
atas segala kepentingan. Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai
musyawarah adalah bahwa segala sesuatu yang kemudian menjadi
problematika bersama harus dibicarakan bersama melalui rapat dan
musyawarah, termasuk dalam biaya operasional pendidikan. Namun
demikian, beliau menyadari bahwa terkadang timbul perbedaan persepsi
guru terhadap sebuah kebijakan yang ingin diterapkan di sekolah
sehingga kemudian membutuhkan waktu dalam menyelesaikan persoalan
tersebut dengan mengedepankan kepentingan bersama. Lebih lanjut
beliau menjelaskan bahwa dalam rangka menyatukan persepsi terhadap
sebuah persoalan mengalami kendala ketika berhadapan dengan guruguru yang notabene guru senior dengan segudang pengalaman. Untuk itu,
beliau selalu berupaya menggunakan pendekatan humanistik dalam
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menghadapi beberapa persoalan sebagaimana telah disebutkan di
atas.119
Terkait dengan informasi tersebut di atas, penulis kemudian
berupaya mengkonfirmasi data-data tersebut dengan bertanya langsung
dengan beberapa guru lain di lingkungan SMPN 11 kota Jambi tentang
pola komunikasi yang dibangun, baik diantara guru maupun karyawan
serta dengan para siswa. Hal ini penulis lakukan untuk memperoleh
informasi

pembanding

terhadap

informasi

yang

telah

diperoleh

sebelumnya. Untuk tujuan tersebut, penulis kemudian mewawancarai
langsung Bapak Edirwan Kadir, S.Pd selaku wakil kepala sekolah bidang
hubungan masyarakat dan mengasuh bidang studi bahasa Inggris. Dalam
kesempatan wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa pola
komunikasi yang dikembangkan oleh kepala sekolah dalam berinteraksi
dengan seluruh elemen sekolah kadang-kadang searah, tetapi pada
kesempatan lain mencakup dua arah. Model komunikasi searah dilakukan
kepala sekolah pada saat informasi yang disampaikan bersifat perintah
atau penegasan. Misalnya informasi yang disampaikan kepada seluruh
wakil kepala yang beliau kumpulkan di ruang kepala sekolah, kemudian
beliau menyampaikan bahwa seluruh elemen sekolah diharapkan hadir
pada kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pada pagi Jum‟at dalam
rangka pembacaan Yasinan dan Tahlil. Informasi tersebut kemudian
dilanjutkan untuk disampaikan kepada seluruh majelis guru dan karyawan
melalui para wakil kepala sekolah. Adapun pola komunikasi yang bersifat
dua arah dilakukan kepala sekolah dengan cara mengumpulkan para
pembina di lingkungan sekolah Menengah Pertama Negeri 11 kota Jambi
di ruang kepala sekolah, dan selanjutnya diadakan rapat dan musyawarah
terkait dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi. 120
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Wawancara, 22 September 2018 tentang pendekatan yang diterapkan kepala sekolah
dalam menghadapi persoalan terkait dengan pola komunikasi di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 11 kota Jambi
120
Wawancara, 25 September 2018 tentang pola komunikasi yang diterapkan oleh kepala
sekolah dalam manajemen pengelolaan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 11 Kota Jambi
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Salah satu bentuk konfirmasi data terhadap informasi yang diperoleh
dari lapangan penelitian adalah cross check dengan menghadrikan datadata lapangan lainnya. Untuk memperoleh hasil analisa data yang akurat,
penulis kemudian melakukan observasi dokumentasi yang ada di SMPN
11 kota Jambi dengan cara meng-cross check data-data notulasi hasil
rapat dan musyawarah yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Dalam
pengamatan terhadap dokumentasi tersebut, penulis kemudian membuka
lembaran-lembaran dokumentasi yang berkaitan dengan notulasi rapat
dan musyawarah. Dalam kegiatan ini penulis melihat bahwa notulasi rapat
dan musyawarah yang diperoleh menunjukkan bahwa memang dalam
beberapa kesempatan dalam kaitannya dengan pola komunikasi, kepala
sekolah SMPN 11 kota Jambi mempraktikkan model komunikasi dua arah
dengan seluruh elemen sekolah dengan segala kekurangan dan
keterbatasannya.121
Berdasasrkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan
observasi tersebut di atas, penulis kemudian berkesimpulan bahwa upaya
meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di SMPN 11 11 kota Jambi,
kepala sekolah menggunakan dua pola komunikasi, yaitu komunikasi
searah dan dan komunikasi dua arah. Masing-masing pola komunikasi
tersebut

memiliki

kelebihan

dan

kekurangan

sesuai

dengan

peruntukannya. Pola komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah bahwa dalam menerapkan konsep-konsep manajemen, kepala
sekolah tidak bisa terlepas dari hubungan dan komunikasi dengan seluruh
elemen sekolah, mulai dari majelis guru, karyawan, dan para siswa.
Dalam membangun komunikasi, kepala sekolah berupaya menyesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi rasional sekolah, sehingga kemudian
faktor-faktor negatif

yang kemudian

berimplikasi negatif

terhadap

pengelolaan pendidikan secara umum dapat diminimalisir. Namun
demikian, sebagaimana pengakuan kepala sekolah bahwa tidak seluruh
121

Observasi, 8 September 2018 tentang bagaimana bentuk komunikasi kepala sekolah
dengan seluruh elemen di Sekolah Memengah Pertama Negeri 11 kota Jambi

131

permasalahan yang timbul dalam aktivitas pendidikan di sekolah tersebut
dapat diselesaikan dengan sempurna, akan tetapi paling tidak kepala
sekolah telah berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen
dengan segala kekurangan dan keterbatasan.
Adapun kendala yang terkait dengan minimnya kegiatan pendidikan
dan pelatihan guru di luar kampus serta belum optimalnya kegiatan
MGMP di SMPN 11 kota Jambi, kepala sekolah telah melakukan berbagai
pendekatan kepada beberapa pihak yang terkait langsung dengan
peningkatan sumber daya manusia (SDM) guru. Informasi tersebut
diperoleh setelah penulis bertanya langsung kepada kepala sekolah
melalui wawancara, dimana pada kesempatan wawancara kepala sekolah
menjelaskan kepada penulis bahwa memang volume kegiatan pendidikan
dan pelatihan sebagai upaya dalam meningkatkan produktivitas kerja guru
sangat terbatas sekali, hal ini mengingat bahwa setiap kegiatan yang
dilaksanakan di luar kampus hanya dibatasi pada satu atau dua orang
saja sehingga belum mengakomodir seluruh guru yang ada di SMPN 11
kota Jambi. Lebih lanjut menurut beliau bahwa persoalan yang sama juga
terjadi pada pelaksanaan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), hal
ini

menurut

beliau

lebih

disebabkan

karena

keterbatasan

biaya

operasional dan kegiatan MGMP tersebut tidak bisa dilaksanakan dalam
hari-hari efektif kegiatan belajar mengajar berlangsung. Mengantisipasi
persoalan tersebut, beliau kemudian melakukan inovasi dengan cara
memberikan kesempatan kepada

guru-guru

mata pelajaran

yang

serumpun untuk melakukan pertemuan guna membahas hal-hal yang
dianggap urgen minimal satu kali dalam sebulan. Adapun kegiatan
tersebut tidak terjadwal dan waktu pelaksanaannya sepenuhnya diberikan
kebebasan kepada guru pengampu materi pelajaran yang serumpun,
dengan catatan bahwa hasil dari pertemuan tersebut harus disampaikan
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progressnya kepada kepala sekolah untuk kemudian dilakukan mapping
kegiatan pada periode berikutnya. 122
Informasi tersebut di atas perlu dilihat dari perspektif lain, yakni
pengamatan lapangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data-data
lapangan yang valid sehingga hasil analisa data-data tersebut dapat
dipertanggungjawabkan. Sebagai cross check atas informasi tersebut di
atas, penulis kemudian mengamati langsung kegiatan guru terkait dengan
bagaimana mengantisipasi keterbatasan pelaksanaan MGMP secara
formal. Observasi yang penulis lakukan dengan cara melihat langsung
apakah diantara guru SMPN 11 kota Jambi melaksanakan apa yang telah
dipaparkan oleh kepala sekolah, yaitu kegiatan musyawarah guru mata
pelajaran yang serumpun. Pada saat pengamatan berlangsung, penulis
melihat bahwa ternyata terdapat beberapa guru yang mengampu bidang
studi IPS mendiskusikan beberapa hal terkait dengan penggunaan games
dalam kegiatan belajar mengajar. Diantara mereka kemudian bertukar
informasi dengan memberikan beberapa format permainan yang dapat
digunakan dalam pembelajaran IPS guna meningkatkan minat dan
motivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar.123
Berdasarkan beberapa informasi dari hasil wawancara dan
observasi tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa kepala
sekolah dengan segala keterbatasannya telah berupaya meningkatkan
sumber daya manusia (SDM) guru terkait dengan pendidikan dan
pelatihan di luar kampus melalui pendekatan kepada beberapa pihak dan
instansi yang terkait langsung dengan peningkatan sumber daya manusia
(SDM). Langkah-langkah tersebut dilakukan kepala sekolah dengan cara
berkomunikasi langsung dengan pihak terkait dengan catatan bahwa
apabila ada kegiatan peningkatan sumber daya manusia yang akan

122

Wawancara, 25 September 2018 tentang upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam
memaksimalkan kegiatan pendidikan dan pelatihan guru serta kegiatan MGMP dalam
upaya meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi
123
Observasi, 8 September 2018 tentang kegiatan guru mata pelajaran serumpun dalam
meningkatkan produktivitas kerja di SMPN 11 kota Jambi
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dilaksanakan oleh instansi terkait, agar kiranya mengikutsertakan guruguru dari SMPN 11 kota Jambi. Adapun upaya kepala sekolah dalam
mengoptimalkan kegiatan MGMP di sekolah tersebut adalah dengan cara
mengajar masing-masing guru mata pelajaran yang serumpun untuk
melakukan musyawarah mata pelajaran yang sifatnya lebih sederhana
namun tidak terikat dengan waktu pelaksanaan, karena lebih bersifat non
formal. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi-solusi
terbaik dalam menghadapi berbagai kendala dalam proses belajar
mengajar di SMPN 11 kota Jambi.

C. Analisis Hasil Penelitian
Sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya
bahwa fokus kajian penelitian ini adalah kecakapan kepala sekolah SMPN
11 kota Jambi dalam meningkatkan produktivitas kerja guru dan berbagai
kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas
kerja guru, serta langkah-langkah konstruktif dalam meningkatkan
produktivitas kerja guru dalam kegiatan belajar mengajar. Atas dasar
beberapa kriteria tersebut di atas, maka pada bagian ini penulis akan
memaparkan analisis mendalam terkait beberapa hal yang telah
dikemukakan sebelumnya.
Secara defacto bahwa prinsip-prinsip manajemen yang merupakan
referensi penting dalam pengelolaan organisasi sekolah pada prinsipnya
telah dilaksanakan oleh kepala sekolah dengan segala keterbatasannya.
Indikator tersebut diperoleh dari data-data lapangan yang kemudian
menjadi data penting bagi penulis dalam menganalisa temuan penelitian.
Adapun kecakapan kepala sekolah yang kemudian menjadi fokus kajian
dalam penelitian ini ditransformasikan dalam tiga kategori. Pertama,
kepala

sekolah

sebagai

top

leader

telah

berupaya

memberikan

kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh majelis guru di
lingkungan SMPN 11 kota Jambi untuk melakukan perubahan dengan
cara mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan
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pelatihan yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia (SDM)
guru, baik yang dilaksanakan di dalam kampus maupun di luar kampus.
Terkait dengan peluang untuk meningkatkan sumber daya manusia
(guru), terutama yang berkaitan dengan profesionalisme guru dalam
kegiatan

belajar,

dapat

penulis

paparkan

secara

konkrit

bahwa

kesempatan atau peluang yang diberikan oleh kepala sekolah tersebut
tidaklah serta merta dapat kemudian diimplementasikan oleh seluruh
majelis guru di SMPN 11 kota Jambi, disebabkan minimnya undangan dari
pihak-pihak terkait seperti LMPM dan balai diklat lainnya yang masuk ke
sekolah tersebut. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dari
jumlah guru yang ada di sekolah tersebut yang mencapai 67 orang,
ternyata yang diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan sumber daya
manusia (SDM) dalam satu tahun berkisar satu sampai dua orang saja.
Realitas tesebut tidak kemudian membuat kepala sekolah bersikap acuh
terhadap peningkatan produktivitas kerja guru. Pada kesempatan lain,
kepala sekolah berusaha untuk melaksanakan kegiatan yang serupa
dalam

kampus

sendiri,

akan

tetapi

faktor

waktu

yang

belum

memungkinkan, mengingat bahwa kerangka hukum dalam hal pendidikan
dan pelatihan yang dilaksanakan di dalam kampus tidak boleh
mengganggu aktivitas belajar mengajar, sementara kegiatan proses
belajar mengajar berlangsung dalam kurun waktu satu semester sehingga
kemudian

kesempatan

dan

peluang

tersebut

dianggap

tidak

memungkinkan dilaksanakan dalam kampus. Meskipun kenyatannya
sedemikian rupa, kepala sekolah dengan segala keterbatasannya
berupaya memaksimalkan perannya sebagai top manajer dengan
menghimpun berbagai informasi terkait dengan peningkatan sumber daya
manusia (SDM) guru untuk kemudian didistribusikan kepada seluruh
majelis guru.
Kedua, dalam hal kecakapan kepala sekolah dalam meningkatkan
produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi diimplentasikan dalam
bentuk pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk
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antisipasi atas kuatnya dominasi guru-guru yang termasuk dalam kategori
guru senior (guru yang telah lama mendedikasikan ilmunya dalam
mengajar di SMPN 11 kota Jambi), sehingga kemudian berimplikasi
terhadap guru-guru yang termasuk dalam kategori guru yunior (guru yang
dalam jabatan fungsional mengajar antara 1 sampai dengan 5 tahun).
Adapun pola konstruktif yang dikembangkan kepala sekolah dalam
mengantisipasi persoalan tersebut di atas adalah dengan membentuk tim
advisory council atau tim kecil yang terdiri dari beberapa wakil kepala
sekolah dan dibantu dengan beberapa guru senior untuk kemudian
menjalan tugas sebagai pengarah, pembimbing, dan penasehat atas
beberapa orang guru sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tugas
utama tim kecil tersebut adalah memberikan arahan, bimbingan, nasehat
dalam

beberapa

pemenuhan

hal

administrasi

seperti
guru,

kelengkapan
dan

hal-hal

perangkat
lain

yang

mengajar,
berkenaan

pendekatan humanistik.
Salah satu tujuan utama dari pembentukan tim advisory council
tersebut adalah membangun komunikasi paralel (komunikasi dua arah)
serta menjadi jembatan komunikasi diantara guru, sehingga kemudian
berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing guru, baik
yang terkait dengan dunia sosial, maupun persoalan individual yang
kemudian diasumsikan dapat berpengaruh pada produktivitas kerja guru.
Disamping itu juga, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan
sekat-sekat yang terjadi di kalangan guru disebabkan sikap egosime yang
ada pada diri masing-masing guru. Konsep utama yang berusaha
dibangun dari kegiatan tersebut adalah setiap guru adalah pendidik dan
bahwa setiap pendidik merupakan suri tauladan bagi seluruh peserta didik
yang ada disekolah. Dengan demikian, maka karakter penting yang
diharapkan

dari

masing-masing

guru

adalah

bagaimana

mereka

menyadari bahwa mereka memiliki tugas dan tanggung jawab dalam
mencerdaskan

peserta

didik

sebagaimana

diamanahkan

dalam

pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa
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dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Postulat hukum dari pembukaan
UUD 1945 tersebut adalah bahwa masing-masing guru sebagai seorang
pendidikan

bertanggung

jawab

meningkatkan

pembelajaran

yang

dilaksanakan di sekolah dengan senantiasa melakukan berbagai inovasi
pembelajaran, sehinggakan kemudian kegiatan belajar mengajar yang
dilaksanakan mengacu pada persepsi pembelajaran zaman now yaitu
“MUKIDI” yaitu menyenangkan, unik, kreatif, Inovatif, dinamis, dan Islami.
Ketiga, pengembangan media pembelajaran sebagai bentuk dari
kecakapan

kepala

sekolah

di

SMPN

11

kota

Jambi

adalah

mensosialisasikan penggunaan media elektronik dalam kegiatan belajar,
seperti penggunaan animasi yang terintegrasi dalam pembelajaran di
kelas. Langkah ini dilakukan kepala sekolah sebagai bentuk dari antisipasi
dominasi guru senior. Dimana preseden buruk yang sering muncul di
permukaan bahwa guru-guru yang termasuk dalam ketegori guru senior
pada umumnya mengalami kegagalan dalam dunia teknologi dan
informasi atau yang sering dikenal dengan istilah “gaptek” atau gagap
teknologi. Penggalakan penggunaan media elektronik dalam kegiatan
belajar merupakan salah satu upaya konstruktif kepala sekolah dalam
meningkatkan produktivitas kerja guru. Namun demikian, dapat dipahami
bahwa seluruh sekolah yang berstatus negeri dalam hal pengadaan
barang, terutama yang berkaitan dengan sarana dan fasilitas pendidikan
tidak serta merta dapat diwujudkan secara langsung, akan tetapi melalui
beberapa proses dan prosedur yang kadang-kadang membutuhkan waktu
yang cukup lama sehingga terealisasinya kegiatan tersebut. Maka
kemudian

usaha

yang

dilakukan

kepala

sekolah

terkait

dengan

pengadaan kebutuhan sebagaimana telah disebutkan di atas adalah
mengajukan beberapa kebutuhan kepada pihak-pihak terkait yang dalam
hal ini Dinas Pendidikan kota Jambi.
Terhadap upaya peningkatan produktivitas kerja guru yang telah
dilakukan oleh kepala sekolah dalam bentuk penggalakan penggunaan
media elektronik berbasis animasi yang terintegrasi dengan power point
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dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu bentuk inovasi
pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di sekolah
dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip utama pendidikan. Adapun
mekanisme pelaksanaannya adalah dengan memberikan kesempatan
kepada guru-guru yang memiliki kompetensi di bidang IT untuk kemudian
ditularkan informasi tersebut kepada teman sejawat guru. Konsep
kecakapan kepala sekolah ini merupakan bentuk tutorial teman sejawat,
dimana guru-guru yang mempunyai kemampuan operasional IT yang baik
diminta untuk disampaikan kepada guru-guru lain dalam kondisi yang
tidak formal dan atau dilaksanakan di ruang guru selama ada waktu yang
luang dari kegiatan belajar mengajar. Pembiasaan guru dengan dunia IT
merupakan

langkah

progressif

kepala

sekolah

dalam

rangka

meningkatkan produktivitas kerja guru dalam pembelajaran, sehingga
kemudian berdampak langsung terhadap suasana belajar mengajar dalam
kelas.
Terkait dengan kecakapan kepala sekolah dalam pembiasaan guruguru dengan dunia IT merupakan progress positif dalam menghadapi era
digital yang sarat dengan perubahan yang begitu cepat dalam dunia
global. Maka kemudian, dengan langkah-langkah ini menjadikan guruguru yang termasuk dalam kategori senior tidak merasa asing terhadap
dunia informasi dan teknologi. Adapun hal yang cukup menarik bagi
penulis dari kegiatan ini adalah bahwa guru-guru yang tidak terbiasa
dengan dunia elektronik secara perlahan mulai melakukan penyesuaian
dengan tuntutan zaman, sehingga kemudian secara tidak langsung
mereka

melakukan

inovasi

dalam

bidang

IT

untuk

selanjutnya

diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Terhadap apa yang
telah dilakukan kepala sekolah dalam kaitannya dengan penggalakan
dunia IT adalah sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan dengan
segala keterbatasan yang dimiliki oleh sekolah. Keterkaitan antara dunia
pendidikan degan dunia IT tidak dapat dipisahkan, dimana penilaian
secara nasional yang dikenal dengan istilah “UN” saat ini sudah berbasis
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elektronik sehingga dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir
pelaksanaan ujian nasional sudah dilaksanakan dalam UNBK (Ujian
Nasional Berbasis Komputer) yang artinya adalah bahwa masing-masing
sekolah harus mempersiapkan diri dengan sumber daya manusia (SDM)
yang handal dalam bidang IT.
Pembahasan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya terkait
dengan kecakapan kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas
kerja guru di SMPN 11 kota Jambi tidak terlepas dari berbagai hambatan
dan kendala yang kemudian perlu mendapatkan perhatian yang serius
dengan melakukan berbagai inovasi guna menemukan solusi yang terbaik
dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pada dasarnya, kendala yang
dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas kerja guru
cukup banyak, namun demikian perlua difokuskan pada beberapa hal
yang dianggap cukup representatif terhadap berbagai persoalan yang
sedang dihadapi. Secara garis besar kendala yang dihadapi kepala
sekolah dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota
Jambi meliputi tiga hal penting. Pertama, kendala internal yang terdiri dari
dominiasi guru-guru senior sehingga kemudian berimplikasi pada suasana
pendidikan secara keseluruhan. Impliasi negatif dari dominasi tersebut
adalah menurunnya disiplin dimana tidak sedikit ditemukan guru yang
mengalami keterlambatan dalam mengajar, padahal jadwal pelajarn yang
telah disampaikan kepada mereka pada awal semester pendidikan.
Dengan

adanya

beberapa

guru

senior

yang

sering

mengalami

keterlambatan dalam mengajar berdampak langsung kepada guru-guru
lain, dimana mereka menganggap bahwa kinerja yang ditampilkan guru
yang telah mengajar di sekolah tersebut belum memberikan nuansa yang
positif terhadap guru lain.
Disamping faktor dominiasi guru senior, kendala internal lainnya
adalah sumber pendanaan yang kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari
kebutuhan operasional pendidikan yang dilaksanakan setiap hari kerja
secara otomatis membutuhkan biaya operasional seperti pembelian spidol
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white board, tinta spidol, penghapus, dan kebutuhan operasional harian
lainnya. Sementara pemenuhan kebutuhan tersebut bersumber dari dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didistribusikan dari pihak terkait
secara temporer, yakni dalam estimasi waktu triwulan. Persoalan yang
kemudian muncul adalah bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut,
sementara paradigma pendidikan saat ini adalah “sekolah gratis”, yang
artinya peserta didik tidak lagi dibebani dengan berbagai biaya atau
sumbangan termasuk SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Kondisi
sedemikian rupa secara tidak langsung berdampak pada pengelolaan
pendidikan secara keseluruhan.
Kedua, loyalitas kerja guru (perfomance) menurun disebabkan
sumber daya manusia (SDM) nya yang belum mempunyai kompetensi
yang ideal sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Kendala tersebut
disebkan oleh minimnya informasi tentang bagaimana mengelolan
pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik
sehingga kemudian proses belajar mengajar dalam kelas mampu
menghasilkan out put pendidikan yang baik sesuai harapan. Adapun guruguru yang telah lama mengajar pada umumnya akan sampai pada titik
jenuh, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya belum
mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, dimana gaya
mengajar yang diterapkan masih mengarah pada gaya mengajar zaman
old yang notabene lebih bersifat teacher centered. Padahal saat ini
dengan

hadirnya

kurikulum

2013

diharapkan

pola

pembelajaran

mengalami perubahan mindset dari teacher centered menjadi student
centered, atau pembelajaran yang dilaksakan terpusak pada peserta didik.
Mindset pembelajaran yang berpusat pada guru akan menciptakan
nuansa kegiatan belajar mengajar yang statis, dimana dominasi guru lebih
kuat dibandingkan dengan potensi peserta didik. Dengan demikian, maka
segala sesuatu yang berkaitan dengan metode dan strategi pembelajaran
menjadi tidak kompetibel dengan kondisi dan rasionalitas peserta didik.
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Perfomance guru dalam proses belajar mengajar pada prinsipnya
disebabkan oleh banyak faktor. Baik yang bersumber dari dalam diri guru
itu sendiri, maupun dari luar dirinya. Padahal kehadiran pemerintah dalam
bentuk pemenuhan kesejahteraan guru telah dilaksanakan dalam bentuk
pemberian tunjangan sertifikasi yang dibayarkan sesuai dengan satu kali
gaji pokok dalam setiap bulan. Pemberian tunjangan ini pada prinsipnya
untuk meningkatkan perfomance dan produktivitas kerja guru di sekolah
masing-masing, namun demikian tidak serta merta mereka kemudian
mampu memahami feed back dari pemberian tunjangan tersebut. Dengan
demikan, maka dengan pemberian tunjangan tersebut seharusnya guru
sudah dapat melakukan berbagai inovasi pembelajaran, baik yang
diperoleh dari pendidikan dan pelatihan, maupun yang didapatkan melalui
otodidak.
Ketiga, kendala yang bersifat eksternal yang mengarah pada
minimnya kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh guru di
SMPN 11 kota Jambi serta belum maksimalnya pelaksanaan musyawarah
guru mata pelajaran (MGMP). Tidak dapat dipungkiri bahwa guru yang
telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan peningkatan
sumber daya manusia (SDM) guru pasti berdampak langsung dan tidak
langsung pada perfomance mereka dalam kegiatan belajar mengajar.
Guru-guru yang pernah mengikuti kegiatan tersebut di atas pada
umumnya akan membawa informasi baru yang dapat membantunya
meningkatkan produktivitas pembelajaran, sebut saja misalnya pelatihan
bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik sehingga peserta
didik termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar.
Produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, tidak bisa digeneralisir secara sepihak bahwa
rendahnya produktivitas pembelajaran tersebut semata-mata faktor
internal dari guru, akan tetapi bisa saja disebabkan oleh faktor lain di luar
dirinya, termasuk minimnya peluang mengikuti pendidikan dan pelatihan
dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru. Maka kemudian,
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beberapa hal yang dikemukakan di atas dalam pandangan penulis dapat
dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam melihat bagaimana
bentuk produktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Untuk itu,
kepala sekolah harus membangun komunikasi yang baik kepada
beberapa

pihak

dan

instansi,

terutama

yang

berkaitan

dengan

menjadi

kendala

peningkatan profesionalisme guru.
Permasalahan

selanjutnya

yang

kemudian

eksternal dalam peningkatan produktivitas kerja guru adalah terbatasnya
kegiatan

musyawarah

guru

mata

pelajaran

(MGMP),

baik

yang

dilaksanakan dalam kampus maupun di luar kampus. Kegiatan MGMP
tersebut idealnya dilaksanakan minimal satu kali dalam dua bulan. Akan
tetapi kegiatan terebut belum mampu dilaksanakan mengingat bahwa
segala kegiatan yang kemudian dipandang dapat mengurangi volume
kegiatan belajar formal sebagaimana tertuang dalam jadwal pelajaran,
dianggap menyalahi sistem dan aturan yang ada. Sehingga dengan
demikian, pelaksanaan MGMP di SMPN 11 kota Jambi hanya dapat
dilakukan dua kali dalam satu tahun, dan kondisi ini sangat jauh dari
harapan, terutama dalam upaya peningkatan produktivitas kerja guru.
Untuk itu, maka kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi dalam
organisasi sekolah harus membangun komunikasi kepada sekolahsekolah lain guna memberi ruang dan waktu bagi guru-guru yang untuk
mengikuti kegiatan tersebut, sehingga kemudian diperoleh informasi yang
baru terkait dengan bagaimana meningkatkan produktivitas guru dalam
kegiatan belajar mengajar.
Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka setiap kendala yang
dihadapi harus diakomodir dan diinventarisi serta dicarikan solusi terbaik
guna kesempurnaan kegiatan belajar mengajar. Terkait dengan potensi
manajerial

kepala

sekolah

dalam

meningkatkan

produktivitas

pembelajaran guru di SMPN 11 kota Jambi, maka penulis mempertegas
kembali bahwa dalam melihat beberapa kendala sebagaimana telah
dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, kepala sekolah selaku top
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manajer memiliki peran sentral dalam menemukan langkah-langkah
konstruktif yang kemudian mampu memberikan solusi terbaik atas
permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, dapat dipaparkan
bahwa dalam kaitannya dengan peningkatan produktivitas pembelajaran
guru, kepala sekolah telah melakukan berbagai upaya dan usaha sesuai
dengan kapasitas dan kompetensinya. Hal ini mengingat bahwa kepala
sekolah adalah guru biasa yang memiliki status yang sama dengan guruguru

lain

dalam

lingkup

SMPN

11

kota

Jambi.

Adapun

yang

membedakannya adalah bahwa beliau diberi amanah oleh Dinas
Pendidikan kota Jambi untuk memimpin sekolah tersebut ke arah yang
lebih baik.
Kepala sekolah dalam kapasitasnya sebagai top manajer memiliki
tanggung jawab untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen
sebagaimana telah dirumuskan oleh para pakar manajemen. Adapun
upaya konstruktif yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan
produktivitas pembelajaran guru di SMPN 11 kota Jambi adalah
membentuk tim kecil yang kemudian dikenal dengan advisory council atau
tim penasehat, pengarah, dan pembimbing. Pendelegasian sebagian
wewenang tersebut merupakan salah bentuk dari bagaimana membangun
komuniksi

diantara

guru

dengan

karakteristik

masing-masing.

Konsekwensi logis dari tim kecil tersebut adalah bahwa segala persoalan
yang kemudian muncul di tengah-tengah guru tidak langsung berhadapan
dengan kepala sekolah, akan tetapi cukup diakomodir oleh beberapa
orang yang termasuk dalam tim kecil untuk kemudian dicarikan solusi
terbaik guru pengembangan dan peningkatan produktivitas kerja guru.
Beberapa guru yang kemudian termasuk dalam anggota tim kecil
tersebut bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah, sehingga
komunikasi yang dibangun adalah kebersamaan dalam bekerja dan
bekerja secara bersama-sama. Adapun hal-hal yang diasumsikan sebagai
sesuatu yang sensitif, maka tim secara bersama-sama melakukan
pertemuan dengan kepala sekolah dengan menyampaikan berbagai

143

argumen terkait dengan persoalan yang sedang dihadapi untuk kemudian
didiskusikan bersama untuk menghasilkan solusi yang terbaik sebagai
bagian dari upaya pengembangan dan

peningkatan produktivitas

pembelajaran guru di SMPN 11 kota Jambi. Disamping upaya tersebut di
atas, kepala sekolah juga berusaha membangun komunikasi yang baik
dengan beberapa pihak dan instansi terkait guna memberikan masukan
yang positif terhadap peningkatan produktivitas pembelajaran guru.
Adapun pihak lain yang kemudian menjadi mitra komunikasi kepala
sekolah adalah seluruh stakeholder pendidikan yang ada di sekolah
tersebut, baik itu komite sekolah, para wali murid, maupun masyarakat
yang ada di seputar sekolah. Hal tersebut dilakukan kepala sekolah dalam
upaya mengakomodir sumbangan pemikiran dari pihak lain yang mungkin
memiliki kontribusi pemikiran yang baik dalam meningkatkan produktivitas
kerja guru, terutama dalam proses belajar mengajar.
Kepala sekolah dalam hal membangun komunikasi, tidak hanya
dilakukan kepada beberapa pihak sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Akan tetapi, kepala sekolah juga berupaya membangun pola komunikasi
dua arah kepada seluruh elemen sekolah, baik itu pendidik, tenaga
kependidikan, dan peserta didik. Dan hal menarik yang perlu dikemukakan
dalam penelitian ini adalah bahwa kepala sekolah bukan manusia yang
memiliki karakter anti-kritik. Beliau selalu berusaha membuka komunikasi
dengan

pihak

manapun

selama

memiliki

dampak

positif

bagi

perkembangan dan kemajuan SMPN 11 secara keseluruhan.
Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka dapat penulis
kemukakan bahwa dalam meningkatkan produktivitas kerja guru, perlu
dipahami

secara

mendalam

nilai-nilai

yang

melekat

pada

sikap

profesionalisme dan proporsional dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawab, karena setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia
memiliki dampak sosiologis dan psikologis terhadap perkembangan dunia
pendidikan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, maka masing-masing
guru tidak boleh merasa puas terhadap apa yang telah dilakukannya,
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akan tetapi harus tetap konsisten dan berinovasi guna memberikan
dampak positif terhadap orang lain, terutama bagi peserta didik yang ada
di lingkungan SMPN 11 kota Jambi. Adapun implikasi manajerial dari
beberapa upaya konstruktif yang dilakukan kepala sekolah adalah bahwa
segala sesuatu yang dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan
pendidikan harus mengacu pada kemaslahatan orang banyak dengan
tetap mempertimbangkan kemaslahatan individu. Dengan demikan, maka
produktivitas kerja guru akan menghasilkan profesionalisme dalam
pembelajaran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis
merumuskan beberapa kesimpulan yang merupakan temuan dalam
penelitian ini. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Pola kecakapan kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas
kerja guru di SMPN 11 kota Jambi meliputi dua aspek yang mendasar,
yaitu: 1) pelatihan dan diklat melalui pemberian kesempatan yang luas
kepada seluruh majelis guru untuk mengikitu kegiatan tersebut, baik di
dalam maupun di luar kampus, 2) pembinaan berkelanjutan dalam
bentuk tim kerja dimana para wakil kepala sekolah dan beberapa guru
senior menjadi koordinator pada masing-masing kelompok kerja, dan
3) pengembangan media pembelajaran melalui kegiatan sosialisasi
penggunaan media elektronik dalam bentuk penggunaan animasi
yang terintegrasi dalam program power point yang diselenggarakan di
sekolah.
2. Kendala

yang

dihadapi

kepala

sekolah

dalam

meningkatkan

produktivitas kerja guru di SMPN 11 kota Jambi mencakup beberapa
hal, yaitu: 1) kendala dan hambatan internal yang terdiri dari: dominasi
guru senior, sumber pendanaan yang kurang efektif, dan 2) loyalitas
kerja guru yang menurun. 3) kendala dan hambatan eksternal yang
terdiri dari: minimnya pendidikan dan pelatihan di luar kampus, dan
belum maksimalnya kegiatan musyawarah guru mata pelajaran
(MGMP) di SMPN 11 kota Jambi.
3. Upaya konstruktif kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas
pembelajaran guru di SMPN 11 kota Jambi adalah membentuk tim
advisory council yang terdiri dari beberapa guru senior, membangun
kerja sama dengan pihak dan instansi terkait guna peningkatan
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sumber daya manusia (SDM) guru, membangun komunikasi dua arah
(paralel) dengan seluruh elemen sekolah.

B. Implikasi
Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan produktivitas
kerja guru dalam konteks kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat
dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang mampu meningkatkan
kinerja guru, khususnya di SMPN 11 kota Jambi. Kegiatan tersebut dapat
berupa pemanfaat segala sesuatu yang ada di sekolah untuk kemudian
dijadikan sarana penting dalam mengoptimalkan kegiatan mengajar,
sehingga kemudian proses kegiatan belajar mengajar menjadi aktif,
dinamis, dan inovatif dengan indikasi akhir motivasi belajar siswa dapat
meningkat sebagaimana diharapkan.
Kecakapan kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah langkah-langkah progressif kepala sekolah yang kemudian
dituangkan dalam bentuk kegiatan yang terukur berupa program yang
mengarah pada peningkatan produktivitas kerja guru di lingkungan SMPN
11 kota Jambi seperti peningkatan kuantitas diklat baik yang dilakukan di
dalam kampus, maupun yang diselenggarakan instansi lain di luar
sekolah, dengan harapan setelah guru mengikuti kegiatan tersebut,
mampu meningkatkan kinerja mereka dalam proses belajar mengajar dan
mampu mewujudkan pendidikan yang mencerdaskan bagi siswa,
sehingga out put pendidikan di SMPN 11 kota Jambi dapat bersaing
dengan lulusan dari sekolah lain. Disamping beberapa kegiatan sebagai
bentuk dari upaya-upaya konkrit kepala sekolah dalam meningkatkan
produktivitas kerja guru, kepala sekolah juga berupaya membangun
komunikasi yang baik diantara guru dan karyawan, sehingga kemudian
segala persoalan yang terkait dengan kualitas dan kuantitas pendidikan
secara keseluruhan dapat diberikan solusi yang terbaik.
Terkait dengan pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa
dalam usaha kepala sekolah meningkatkan produktivitas kerja guru di
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SMPN 11 kota Jambi tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan,
baik yang bersifat internal maupun eksternal. Akan tetapi analisa
sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya mengindikasikan bahwa
kepala sekolah telah berupaya mengatasi berbagai kendala yang dihadapi
dengan cara yang arif dan bijaksana sesuai kondisi dan realitas yang
terjadi di sekolah tersebut.

C. Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian yang fokus kajianny adalah bagaimana
kecakapan kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di
SMPN 11 kota Jambi, perlu diberikan rekomendasi kepada beberapa
pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan
peningkatan produktivitas kerja guru. Untuk itu, hasil penelitian ini
direkomendasi kepada beberap pihak sebagai berikut:
1. Diknas kota dan provinsi yang menjadi tempat atau sumber referensi
dalam pelaksanaan pendidikan di SMPN 11 kota Jambi, harus
memberikan kesempatan yang luas kepada guru-guru untuk mengikuti
berbagai kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya
manusia (SDM), terutama diklat peningkatan kompetensi pedagogis,
sehingga kemudian guru memiliki kualifikasi dan kualitas yang baik
dalam konteks kegiatan belajar mengajar di sekolah.
2. Kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi di SMPN 11 kota Jambi
memilik tanggung jawab moral dalam membangun sinergisitas
diantara

seluruh

elemen

sekolah

dalam

upaya

peningkatan

produktivitas kerja guru. Untuk itu, maka diharapkan kepala sekolah
memiliki program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja guru di seolah.
3. Guru sebagai tenaga pengajar dan sekaligus pendidik di sekolah
harus mampu memberikan kinerja yang baik sebagai bagian dari
pengabdian diri kepada Allah SWT dalam bentuk memberikan
pembelajaran yang mencerdaskan, serta mampu meningkatkan
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movitasi dan semangat siswa dalam belajar. Kehadiran guru di
sekolah seharusnya menjadi motivasi tersendiri bagi siswa dalam
meningkatkan kompetensi keilmuan mereka, bukan sebaliknya justru
kehadiran guru di sekolah menjadi beban pikiran bagi seluruh elemen
sekolah khususnya di SMPN 11 kota Jambi.

D. Kata Penutup
Setelah analisa dan pembahasan terhadap permasalahan yang ada
dalam penelitian ini selesai dilakukan, maka penulis menyadari bahwa
dalam penulisan dan pembahasannya masih ditemukan berbagai
kesalahan dan kekurangan, baik dalam penulisan maupun analisanya.
Atas dasar paparan tersebut di atas, penulis mengharapkan kritikan dan
ishlah yang konstruktif dan mengarah pada perbaikan yang komprehensif,
sehingga kemudian tulisan ini diharapkan kesempurnaannya pada masa
yang datang.
Meskipun demikian, penulis tetap konsisten dan penuh optimisme
bahwa kehadiran penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan
dalam rangka memperluas cakrawala berpikir dan wawasan keilmuan,
khususnya yang terkait dengan peningkatan produktivitas kerja guru di
sekolah yang tidak hanya dianggap sebagai tugas pokok dan tanggung
jawab, akan tetapi kegiatan yang dimaksud merupakan bagian dari amal
ibadah dalam rangka menggapai keridloan Allah SWT. Wallahu A‟lam bi al
Showab.
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CATATAN LAPANGAN PENELITIAN
HASIL PENELITIAN MELALUI WAWANCARA, OBSERVASI,
DOKUMENTASI, DAN SUMBER INFORMASI LAINNYA

Tanggal
Kunjungan

Catatan Sementara Hasil
Diperoleh

Pengolehan Data Lebih
Lanjut

1

2

3

A. RANCANGAN PROPOSAL PENELITIAN
1. Observasi untuk proposal
bahwa di SMPN 11 kota Jambi
terindikasi
adanya
permasalahan yang muncul
dalam proses pendidikan,
khususnya terkait dengan
produktivitas kerja, sehingga
kemudian berimplikasi pada
proses pendidikan secara
keseluruhan.

Temui Kepala Sekolah:
Wawancara
untuk
mendapatkan data masalah
awal,
diprediksikan
keterangan kepala sekolah
bahwa kinerja guru terkait
produktivitas kerja belum
mampu menampilkan kinerja
sesuai
dengan
harapan
disebabkan oleh beberapa
faktor, yang diantaranya
belum optimalnya proses
manajerial di SMPN 11 kota
Jambi terhadap perencanaan
kerja guru, hal ini terindikasi
bahwa guru tidak membuat
perencanaan pembelajaran
sebelum
mengajar,
kurangnya
pengawasan
kepala sekolah terhadap
guru dalam pelaksanaan
pembelajaran, dan kurang
produktivitasnya guru dalam
pembelajaran,
hal
ini
terindikasi dari menurunnya
disiplin guru dalam proses
belajar
mengajar,
serta
belum tampaknya inovasi
guru dalam kegiatan belajar
mengajar
sehingga
kemudian
perfomance
mereka
dalam
proses
kegiatan
pembelajaran
cenderung monoton.

Informasi
kepala
sekolah Temui beberapa guru:
dikonfirmasikan kepada beberapa Beberapa guru yang terdiri

guru terkait
penelitian.

dengan

masalah dari guru senior dan guru
yunior menyampaikan bahwa
secara prosedural kepala
sekolah
telah
mengimplementasikan
prinsip-prinsip manajemen,
akan tetapi produktivitas
kerja
belum
mengalami
peningkatan
disebabkan
kurangnya
momentum
pendidikan dan pelatihan
dalam upaya peningkatan
sumber daya manusia (SDM)
guru.

Disimpulkan
bahwa
terdapat
masalah yang laik untuk diteliti
secara ilmiah, dimana masalah
tersebut belum pernah diteliti oleh
orang lain, dan data-data yang
dibutuhkan cukup mudah diakses,
dan penulis sangat tertarik untuk
menelitinya lebih lanjut dalam
bentuk penelitian ilmiah.
2. Bimbingan Dosen
Setelah judul Tesis disetujui
secara administratif, maka
kemudian dilanjutkan dengan
bimbingan
dosen
dalam
beberapa pertemuan (3-4 x
bimbingan)

Bukti Bimbingan:
Terdapat kartu bimbingan
yang diparaf langsung oleh
dosen yang bersangkutan

3. Seminar Proposal
Secara akademik, proposal
dapat dilanjutkan ke jenjang
penelitian lapangan dengan
banyak catatan perbaikan:
penajaman
grand
tour,
penambahan
teori,
dan
penajaman
metodologi
penelitian.

Konsultasi dengan dosen
pembimbing dan penguji
sebanyak
dua
kali
bimbingan. Adapun hasilnya
adalah perbaikan proposal
disetujui
dan
dapat
dilanjutkan
izin
riset
lapangan sesuai dengan
petunjuk teknis penelitian di
UIN STS Jambi.

Dapat disimpulkan bahwa hasil
ujian dan seminar proposal sudah
disetujui dan dilanjutkan untuk
melengkapi administrasi yang
diantaranya adalah izin riset
lapangan.

B. TEMUAN DAN ANALISIS PENELITIAN
1. Hasil Temuan
1.1 Mengapa
kecakapan 1.1. Tambahan Data
kepala sekolah dalam
Wawancara
kepala
meningkatkan
sekolah.
produktivitas kerja guru di
Untuk memvalidasikan
SMPN 11 Kota Jambi
data observasi, peneliti
belum optimal.
kemudian
1. Observasi
mewawancarai kepala
Terindikasi bahwa terdapat
sekolah terkait dengan
beberapa
masalah
yang
beberapa temuan yang
kemudian
menjadi
fokus
telah
dipaparkan
penelitian
ini,
yaitu:
sebelumnya,
yaitu
pengembangan sumber daya
belum
tampaknya
manusia
(SDM)
belum
perfomance guru dalam
optimal, minimnya kegiatan
kegiatan
belajar
pendidikan
dan
pelatihan
mengajar
yang
terkait dengan peningkatan
mengarah
pada
produktivitas
kerja
guru,
peningkatan
terindikasi perfomance guru
produktivitas
kerja,
menurun dengan indikator
masih
mencuatnya
kurangnya disiplin guru dalam
faktor senioritas dalam
KBM dan masih ditemukan
konteks lama mengajar
beberapa guru yang belum
yang
kemudian
memiliki perangkat mengajar
berimplikasi
pada
sesuai dengan tugas dan
proses manajerial, dan
tanggung jawabnya masingmenurunnya
disiplin
masing.
guru dalam kegiatan
belajar mengajar yang
dilaksanakan di SMPN
11 kota Jambi.
Hasil Wawancara, disimpulkan
bahwa kepala sekolah telah
berupaya mengimplementasikan
prinsip-prinsip
manajemen,
terutama dalam kaitannya dengan
peningkatan produktivitas kerja
guru, akan tetapi masih sangat
terbatas disebabkan berbagai
faktor, baik internal maupun
eksternal.
1.2. Apa kendala yang dihadapi
kepala
sekolah
dalam
meningkatkan produktivitas
kerja guru di SMPN 11 kota
Jambi
a. Observasi
Dominasi guru-guru yang

2. Wawancara
Informasi dari guru-guru
yang telah menjelaskan
beberapa
faktor
yang
kemudian menjadi kendala
dalam wawancara dengan
penulis
adalah
bahwa

termasuk dalam kategori
guru senior, yaitu mereka
yang
telah
lama
mendedikasikan ilmunya di
SMPN 11 kota Jambi,
sehingga kemudian dapat
menimbulkan sikap jenuh
dalam
proses
belajar
mengajar,
dalam
hal
pemenuhan kebutuhan biaya
operasional
KBM
yang
bertumpu pada dana BOS
mengalami kendala dimana
pencairan dana BOS pada
umumya triwulan, sementara
kebutuhan operasional KBM
berlangsung setiap hari.
Disamping itu juga, loyalitas
guru menurun disebabkan
lemahnya
pengembangan
SDM guru, serta terbatasnya
kesempatan
guru-guru
dalam mengikuti pendidikan
dan pelatihan di luar kampus
terkait dengan peningkatan
SDM guru.

pelaksanaan MGMP dalam
rangkan
meningkatkan
produktivitas guru di SMPN
11 kota Jambi sangat
terbatas sekali, hal ini
mengingat bahwa kegiatan
MGMP
tidak
boleh
dilaksanakan
pada
hari
efektif KBM. Dalam hal
keikutsertaan guru dalam
pendidikan dan pelatihan di
luar kampus, jarang sekali
terlaksana,
sehingga
kadang-kadang hanya 1
atau 2 orang yang mengikuti
kegiatan dimaksud. Adapun
informasi
yang
berhasil
diperoleh guru dalam upaya
meningkatkan produktivitas
kerja
mereka
pada
umumnya diperoleh dari
sharing informasi dengan
guru lain di luar kampus
SMPN 11 kota Jambi.

Disimpulkan bahwa dari beberapa
kendala yang telah dipaparkan,
maka
guru-guru
dalam
lingkungan SMPN 11 kota Jambi
belum
dapat
dioptimalkan
kinerjanya
sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku.
1.2. Bagaimana
upaya
yang 1. Dokumentasi
dilakukan kepala sekolah
Data dan dokumentasi
untuk
meningkatkan
tersedia
tentang
produktivitas pembelajaran
kualifikasi guru, kualifikasi
guru di SMPN 11 kota Jambi
tenaga
kependidikan,
a. Upaya Konstruktif
daftar
sarana
dan
prasarana,
serta
Membentuk tim advisory
dokumentasi lainnya yang
council yang terdiri dari
dibutuhkan
dalam
beberapa guru senior,
penelitian
ini.
membangun kerja sama
dengan pihak dan instansi 2.

terkait guna peningkatan
sumber daya manusia
(SDM) guru, membangun
komunikasi
dua
arah

(paralel) dengan seluruh
elemen sekolah.
Disimpulkan
bahwa
pada
dasarnya kepala sekolah telah
berupaya
meningkatkan
produktivitas
kerja
guru
di
lingkungan SMPN 11 kota Jambi
melalui beberapa pendekatan
yang
kemudian
diharapkan
mampu membangun komunikasi
yang baik sehingga kemudian
masing-masing guru menyadari
bahwa mereka harus melakukan
inovasi dalam kegiatan belajar
mengajar guna menghasilkan out
put pendidikan yang baik sesuai
dengan harapan.
C. ANALISIS HASIL PENELITIAN
1. Produktivitas kerja guru dalam
kaitannya dengan tugas dan
tanggung jawab dalam proses
belajar
mengajar
belum
mengalami
perkembangan
dan
peningkatan
yang
signifikan disebabkan oleh
beberapa
faktor
sebagai
berikut:
a. Minimnya
kegiatan
pendidikan dan pelatihan
guru
dalam
upaya
peningkatan SDM, baik
yang
dilaksanakan
di
dalam kampus maupun di
luar kampus SMPN 11
kota Jambi.
b. Pelaksanaan Musyawarah
Guru
Mata
Pelajaran
(MGMP) di SMPN 11 kota
Jambi
terbatas
sekali
pelaksanaannya. Kegiatan
ini biasanya dilaksanakan
pada awal tahun pelajaran
dan ketika ada waktu
luang
pada
semester
genap.
c. Loyalitas
guru
dalam
kaitanya dengan kegiatan
belajar mengajar menurun

yang
ditandai dengan
kurang disiplinnya guru
dalam
proses
KBM
tersebut
disebabkan
dominasi guru-guru yang
termasuk dalam kategori
guru senior berimplikasi
negatif bagi guru-guru
yunior lainnya.
d. Terhadap beberapa guru
yang terindikasi belum
membuat
perangkat
mengajar, pada umunya
didominasi oleh beberapa
guru senior, sehingga
kemudian
memberikan
ekses negatif dalam pola
komunikasi yang dibangun
di kalangan guru di SMPN
11 kota Jambi.
e. Sumber pendanaan yang
belum optimal merupakan
faktor lain yang secara
tidak langsung berimplikasi
pada
kegiatan
belajar
mengajar di SMPN 11 kota
Jambi.
2. Pola
kecakapan
kepala
sekolah dalam meningkatkan
produktivitas kerja guru di
SMPN 11 kota Jambi meliputi
dua aspek yang mendasar,
yaitu: 1) pelatihan dan diklat
melalui
pemberian
kesempatan yang luas kepada
seluruh majelis guru untuk
mengikitu kegiatan tersebut,
baik di dalam maupun di luar
kampus,
2)
pembinaan
berkelanjutan dalam bentuk
tim kerja dimana para wakil
kepala sekolah dan beberapa
guru
senior
menjadi
koordinator pada masingmasing kelompok kerja, dan 3)
pengembangan
media
pembelajaran melalui kegiatan
sosialisasi penggunaan media
elektronik
dalam
bentuk
penggunaan animasi yang

terintegrasi dalam program
power
point
yang
diselenggarakan di sekolah

Jambi, November 2018
Peneliti,

Malikal Bulkis Hadi
NIM. MMP. 1622658

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Judul

: Kecakapan

Kepala
Sekolah
dalam
Meningkatkan
Produktivitas Kerja Guru di SMP Negeri 11 Kota Jambi

A. Pedoman Wawancara
1. Kepala Sekolah
a. Apakah SMP Negeri 11 Kota Jambi memiliki visi dan misi
sebagai acuan dalam pengelolaan lembaga pendidikan?
b. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang manajemen pendidikan
secara umum di sekolah ini?
c. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang produktivitas kerja
guru di sekolah ini?
d. Apakah

dalam

pengelolan

sekolah,

Bapak/Ibu

selalu

berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen?
e. Apakah penerapan prinsip-prinsip manajemen berdampak pada
peningkatan produktivitas kerja guru di SMP Negeri 11 kota
Jambi?
f. Berapakah jumlah guru dan pegawai di SMP Negeri 11 kota
Jambi?
g. Apakah Bapak/Ibu bekerja sama dengan instansi lain dalam
mengembangkan manajemen pendidikan di sekolah ini?
h. Apakah terdapat pelatihan khusus terkait dengan manajemen
peningkatan produktivitas kerja guru di SMP Negeri 11 kota
Jambi?
i.

Apakah Bapak/Ibu selaku kepala sekolah memiliki program
khusus tentang peningkatan produktivitas kerja guru di SMP
Negeri 11 kota Jambi?

j.

Kendala apa saja yang Bapak/Ibu temukan dalam penerapan
manajemen pendidikan dalam upaya meningkatkan produktivitas
kerja guru di SMP Negeri 11 kota Jambi?

k. Apakah pegawai di SMP Negeri 11 kota Jambi berstatus
Pegawai Negeri Sipil atau tenaga honorer?
l.

Apakah seluruh pegawai di SMP Negeri 11 kota Jambi telah
memahami tentang konsep-konsep manajamen ketatausahaan?

m. Apakah seluruh majelis guru di SMP Negeri 11 kota Jambi telah
menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing?
n. Apakah masing-masing pegawai di SMP Negeri 11 kota Jambi
memiliki job discription masing-masing?
o. Apakah Bapak/Ibu menerapkan pemberian sanksi bagi pegawai
atau guru yang indisipliner dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab masing-masing?
p. Pendekatan

apa

saja

yang

Bapak/Ibu

terapkan

dalam

membangun komunikasi antara pegawai dan guru di SMP
Negeri 11 kota Jambi?
q. Langkah-langkah apa sajakah yang Bapak/Ibu lakukan dalam
meningkatkan produktivitas kerja guru dan pegawai di SMP
Negeri 11 kota Jambi?
r. Adakah kontribusi instansi terkait terkait dengan program
peningkatan pendidikan di sekolah ini?
s. Apakah kinerja guru dan pegawai berpengaruh signifikan
terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah ini?
t. Apakah fasilitas pendidikan cukup memadai di sekolah ini,
sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja
guru dan pegawai?
2. Guru
a. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang manajemen yang
diterapkan oleh kepala sekolah di SMP Negeri 11 kota Jambi?
b. Apakah Bapak/Ibu memilik program dalam kaitannya dengan
tugas dan tanggung jawab yang Bapak/Ibu jalankan?

c. Bagaimanakah tanggapan bapak/ibu terhadap produktivitas
kerja guru di SMP Negeri 11 kota Jambi?
d. Bagaimanakah bentuk manajemen yang diterapkan kepala
sekolah dalam meningkatkan produktivitas kerja guru SMP
Negeri 11 kota Jambi?
e. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti kegiatan luar kampus yang
berkaitan dengan peningkatan produktivitas kerja guru?
f. Apakah

bapak/ibu

menjalankan

fungsi-fungsi

manajemen

personalia guru terkait dengan peningkatan produktivitas kerja
guru?
g. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang manajemen informasi
kepegawaian dalam meningkatkan produktivitas kerja guru
SMP Negeri 11 kota Jambi?
h. Apakah

pihak

sekolah

menfasilitasi

bapak/ibu

dalam

meningkatkan produktivitas kerja?
i.

Kendala

apa

sajakah

yang

bapak/ibu

hadapi

dalam

meningkatkan produktivitas kerja?
j.

Apakah Bapak/Ibu memiliki program dan langkah-langkah
konstruktif terkait dengan peningkatan produktivitas kerja guru di
SMP Negeri 11 kota Jambi?

k. Apakah Bapak/Ibu membangun komunikasi yang baik dengan
seluruh pegawai dan karyawan SMP Negeri 11 kota Jambi?
l.

Bagaimana

pendapat

Bapak/Ibu

terkait

pendekatan

yang

diterapkan kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas
kerja guru di SMP Negeri 11 kota Jambi?
m. Kegiatan apa saja yang pernah Bapak/Ibu ikuti di sekolah ini
terkait dengan peningkatan produktivitas kerja guru?

B. Pedoman Observasi
1. Bentuk-bentuk kegiatan manajemen informasi kepegawaian di SMP
Negeri 11 kota Jambi.

2. Berbagai

kegiatan

yang

berkaitan

dengan

peningkatan

produktivitas kerja guru di SMP Negeri 11 kota Jambi.
3. Pola komunikasi paralel yang diterapkan di SMP Negeri 11 kota
Jambi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja guru.
4. Faktor-faktor

penyebab

utama

timbulnya

problem

dalam

peningkatan produktivitas kerja guru di SMP Negeri 11 kota Jambi.
5. Pola

pendekatan

yang

diterapkan

kepala

sekolah

dalam

membangun manajemen informasi kepegawaian di SMP Negeri 11
kota Jambi.
6. Pengelolaan administrasi kepegawaian di SMP Negeri 11 kota
Jambi.
7. Kegiatan guru dalam proses belajar mengajar dalam kaitannya
dengan produktivitas kerja.
8. Manajemen

konflik

yang

diterapkan

kepala

sekolah

dalam

membangun komunikasi antara pegawai dan guru di SMP Negeri
11 kota Jambi.
9. Aktivitas para pegawai dan guru terkait dengan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab masing-masing di SMP Negeri 11 kota Jambi.
10. Bentuk layanan administrasi yang diterapkan para pegawai dalam
upaya meningkatkan produktivitas kerja guru di SMP Negeri 11
kota Jambi.

C. Dokumentasi
1. Sejarah berdirinya SMP Negeri 11 kota Jambi.
2. Letak geografis SMP Negeri 11 kota Jambi.
3. Struktur organisasi SMP Negeri 11 kota Jambi.
4. Keadaan fasilitas pendukung penerapan manajemen informasi
kepegawaian dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja guru
SMP Negeri 11 kota Jambi.
5. Keadaan jumlah pegawai, dan guru di SMP Negeri 11 kota Jambi.
6. Keadaan jumlah peserta didik di SMP Negeri 11 kota Jambi.

7. Jadwal monitoring kepala sekolah terhadap kegiatan kepegawaian
di SMP Negeri 11 kota Jambi.
8. Jadwal kegiatan supervisi kepala sekolah terhadap kegiatan guru
dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri 11 kota Jambi.
9. Program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam
peningkatan produktivitas kerja guru di SMP Negeri 11 kota Jambi.
10. Gambaran umum manajemen organisasi kelembagaan di SMP
Negeri 11 kota Jambi.
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