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MOTTO 
 
 

 )رواه البخارى(ِإذَا ُوِسَد اَْألْمُر ِالَى غَْيِراَْهِلِه فَاْنَتِظِر السَّاَعةَ 
 
 
 
Artinya : 

“Jika sesuatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya,  maka tunggulah 

saat kehancurannya”. 

(HR. Bukhari)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zainuddin Hamidi dkk, Shahih Bukhari, Jilid I (Jakarta: Wijaya, 1969), hal. 69.  
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ABSTRAK 
 

Ahmad Setiono, UPAYA KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN 
KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN KEPRIBADIAN GURU DI MAN 
MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN. Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2009. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara 
kritis tentang berbagai upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan 
kompetensi pedagogik dan kepribadian guru dan berbagai kendala yang dihadapi 
serta faktor pendukung yang terjadi dalam peningkatan kompetensi pedagogik dan 
kepribadian guru di MAN Maguwoharjo Depok Sleman. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan pemikiran tentang upaya 
kepala sekolah dalam meningkatan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru 
yang selama ini sudah dijalankan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, 
penelitian ini mengambil latar MAN Maguwoharjo Depok Sleman. Pengumpulan 
data dilakukan dengan mengadakan observasi atau pengamatan, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data-
data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah kemudian ditarik 
kesimpulan  
 Hasil penelitian menunjukkan secara khusus kompetensi pedagogik dan 
kepribadian guru, yaitu:1) Upaya-upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 
kompetensi pedagogik guru yaitu Supervisi oleh kepala sekolah dengan 
melakukan kunjungan kelas, bertujuan untuk dapat membantu guru dalam 
melakukan perbaikan-perbaikan dan perkembangan dalam proses belajar-
mengajar.2) seminar, diskusi, worksop atau lokakarya dilakukan dengan tujuan 
untuk dapat mengembangkan kesanggupan berpikir dan bekerja baik secara 
kelompok maupun perseorangan untuk membahas dan memecahkan segala 
permasalahan yang ada dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas 
kompetensi pedagogik guru sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. 
 Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan 
kompetensi kepribadian guru diantaranya yaitu: menerapkan kedisiplinan, 
membuat dan menerapkan kode etik guru, memberikan bimbingan tentang akhlak 
dan kepribadian guru, pengajian dan tadarus Al qur’an bersama. 
 Dari upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah tersebut ada faktor-
faktor yang jadi   pendukung dan penghambat, baik berasal dari dalam diri guru 
maupun dari sistem sekolah.      
 Demikian Skripsi ini kami tulis semoga bermanfaat, amiin. 
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BAB I 
 

                                                  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah 

khususnya melalui Depdiknas terus menerus berupaya melakukan berbagai 

perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan kita. Salah satu upaya yang 

sudah dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru. Lahirnya 

Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan 

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada 

dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang di dalamnya memuat usaha 

pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia. 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah.1 Sistem pendidikan guru sebagai suatu sub sistem pendidikan 

nasional merupakan faktor kunci dan memiliki peran yang sangat strategis, 

pada hakikatnya penyelenggaraan dan keberhasilan proses pendidikan pada 

semua jenjang dan semua satuan pendidikan ditentukan oleh faktor guru, di 

samping perlunya faktor-faktor penunjang lainnya. Kualitas kemampuan guru 

yang rendah akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan. Sedangkan 

                                                 
1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

(Surabaya: Kesindo Utama, 2006),hal.3.  
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derajat kemampuan guru sejak mula disiapkan pada suatu pendidikan guru, 

baik secara berjenjang ataupun secara keseluruhan.  

Untuk mengembangkan fungsi dari pendidikan, guru merupakan ujung 

tombak dalam mewujudkannya. Guru mempunyai tugas untuk mendidik, 

mengajar dan melatih2. Mendidik berarti  meneruskan dan mengembangkan 

nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan 

pada siswa. Guru berfungsi dan berperan sebagai fasilitator memberi bantuan 

dan layanan kepada siswa agar dapat mencapai hasil optimal.3 

Mendidik dan melatih adalah tugas guru sebagai suatu profesi.4 Guru 

harus bisa menempatkan diri sebagai orang tua yang kedua, dengan 

mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung atau wali anak didik 

dalam jangka waktu tertentu. 

    Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, seorang guru 

dituntut memiliki beberapa kemampuan dan keterampilan tertentu yang 

disebut standar kompetensi. Standar kompetensi guru dapat diartikan sebagai 

“suatu ukuran yang ditetapkan atau di persyaratkan”.5 Lebih lanjud dinyatakan 

bahwa standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang di tetapkan atau di 

persaratkan dalam bentuk penguasaan pengetauan dan perilaku perbuatan bagi 

                                                 
2 Depdikbud, Petunjuk Administrasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,(Jakarta: 

Direktorat Sarana Pendidikan, 1996-1997) hal. 35.    
3 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Supervisi, (Jakarta; PT RINEKA CIPTA, 2004). hal. 

28.  
4 Mukhlison Efendi, Ilmu pendidikan,(Yogyakarta: Nadi Offset, 2008), hal. 81.   
5 Suparlan, Menjadi Guru Efektif, (Yogyakarta: Hikayat, 2008), hal. 93.   



 3

seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai 

dengan bidang tugas, kualifikasi, dan bidang pendidikan.6   

 Kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian merupakan dua 

hal penting yang harus dimiliki oleh para guru demi terciptanya mutu 

pendidikan yang baik.  Sebagai seorang pendidik, guru dituntut untuk 

memiliki legalitas, kemampuan dan penguasaan materi dengan baik. Selain 

itu, adanya kemampuan guru dalam menyampaikan materi pelajaran serta 

adanya interaksi yang baik dengan siswa dapat menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran. Adanya inovasi dalam pembelajaran akan memberikan nuansa 

baru bagi siswa dan akan dapat menimbulkan motivasi dalam belajar serta 

akan menghilangkan kejemuan dalam belajar.  

 Guru seyogyanya mempunyai kepribadian yang baik, memberikan 

teladan yang baik pada anak didiknya dengan nilai-nilai yang islami. Hal itu 

tercermin dari tingkah laku lahir berupa ucapan, cara berpakaian, cara makan, 

cara berjalan, cara berpikir, sikap terhadap sesuatu, seseorang dan segala hal, 

bahkan falsafah hidupnya adalah ibadah kepada Allah.    

Proses belajar dan hasil belajar siswa bukan saja ditentukan, oleh 

sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar 

ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka.7  

Guru yang kompeten akan mampu menciptakan lingkungan yang efektif, 

menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar 

para siswa berada pada tingkat optimal.    
                                                 

6 Ibid…… 
7 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2006), hal. 36.  
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 Guna meningkatkan mutu pendidikan, faktor profesionalisme tenaga- 

tenaga yang berlangsung berada dalam kelas, guru menduduki posisi yang 

sangat strategis. Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai 

keahlian khusus, sebagai suatu profesi maka harus memenuhi criteria 

professional.8       

  Untuk meningkatkan kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, 

sangatlah penting dalam mengatur aktivitas proses belajar mengajar. Di 

samping itu kepala sekolah juga bertanggung jawab langsung terhadap 

pelaksanaan segala jenis dan bentuk peraturan atau tata tertib yang harus 

dilaksanakan baik oleh guru maupun oleh siswa. Kepala sekolah juga 

memegang peranan penting dan strategis dalam menjalankan roda pendidikan. 

Dinas pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekolah harus mampu 

melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer, administrator, dan 

supervisor.9  

Melihat penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab guru di atas, 

sebenarnya terlihat bahwa tuntutan kepada guru sangat berat. Tugas dan 

tanggung jawab seberat ini hanya dapat dilaksanakan oleh guru-guru yang 

memiliki loyalitas dan tentunya kompetensi yang baik pula. Bila tidak, maka 

pendidikan akan terus berjalan di tempat atau bahkan mundur selangkah demi 

selangkah menuju kehancuran. 

Ditetapkannya MAN Maguwoharjo Depok Sleman sebagai lokasi 

dalam penelitian ini, karana MAN Maguwoharjo adalah salah satu bagian dari 
                                                 

8 Ibid… 
9 E. Mulyasa., Menjdi Kepala Sekolah Profesional, ( PT REMAJA ROSDAKARYA: 

Bandung, 2007), hal 97-98.    
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lembaga formal yang sama-sama dituntut untuk berupaya terus-menerus 

dalam meningkatkan mutu pendidikanya. Ada kondisi obyektif bahwa MAN 

Maguwoharjo merupkan MAN di Yogyakarta yang bisa dikatakan masih 

tertinggal dibandingkan dengan MAN lainya, berangkat dari situlah penulis 

tertarik untuk meneliti tentang upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi guru.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

meneliti tentang bagaimana upaya kepala sekolah sebagai pemimpin dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru, yang itu 

merupakan sumber utama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan  akan 

melahirkan suatu pembelajaran yang efektif, memberikan hal-hal ataupun 

tujuan pendidikan yang ungggul dan bermutu.. 

B.  Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang 

hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan kepribadian guru di MAN Maguwoharjo Depok Sleman? 

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru di MAN 

Maguwoharjo Depok Sleman?  

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

a.  Untuk mengetahui seperti apakah seharusnya kompetensi pedagogik 

dan kepribadian guru di MAN Maguwoharjo Depok Sleman 
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b. Untuk mengetahuai upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru di MAN 

Maguwoharjo Depok  Slemen. 

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru di MAN 

Maguwoharjo Depok Sleman. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dalam upaya 

meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan peningkatan kompetensi 

guru. 

b. Sebagai bahan masukan  bagi guru-guru yang terhormat di MAN 

Maguwoharjo bahwa manusia itu mempunyai kelebihan dan potensi 

yang bisa ditingkatkan.    

c. Menambah pengetahuan penulis  dalam hal penelitian. 

D.  Telaah Pustaka 

  Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu, buku-buku ataupun sumber lain untuk menunjang penelitian yang 

kami laksanakan, penulis menemukan beberapa penelitian (skripsi), 

diantaranya:  

  Skripsi Nur Fathika mahasiswi Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan 

Agma Islam, tahun 2003. Dengan judul, “Supervisi Pendidikan dalam Upaya 

memelihara profesionalisme Guru PAI di MTs Al-Hikmah 2 Benda Sirampok 

Brebes”. Dalam skribsi tersebut membahas tentang pelaksanaan supervisi oleh 
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kepala sekolah selaku supervisor untuk meningkatkan kemampuan profesional 

guru agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar di kelas dengan baik 

dan mampu berperan sebagai pendidik yang profesional berkenaan dengan 

tugas serta tanggung jawabnya.10     

  Skripsi yang ditulis oleh Haris Fuadi, mahasiswa fakultas tarbiyah 

jurusan PAI (2004). Dengan judul “Pengaruh Kompetensi Guru PAI terhadap 

Minat dan Prestasi Belajar PAI Siswa pada MTs Muhammadiyah I Dukun 

Magelang”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kompetensi guru PAI 

dalam mengajar, dan meliputi berbagai faktor benar-benar berpengaruh positif 

dan signifikan tersebut maka dapat menjadi petunjuk bagi para guru akan 

perlunya meningkatkan kompetensi keguruannya dalam rangka pencapaian 

minat dan prestasi belajar PAI siswa dengan maksimal.11   

  Skripsi Ika Widiastuti, mahasiswa fakultas tarbiyah Jurusan PAI 

(2008)    yang berjudul “Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama 

Islam Madrasah Aliyah Al-Hikmah Gunungkidul. Penelitian ini fokus pada 

tingkat kompetensi profesional guru pendidikan agama islam di Madrasah 

Aliyah Al-Hikmah, serta usaha-usaha yang dilakukan untuk dapat 

meningkatkan kompetensi profesional guru.12        

                                                 
10 Nur Fatikha, Supervisi Pendidikan dalam Upaya Memelihara Profesionalisme Guru 

PAI di MTs Al-Hikmah 2 Benda Sirampok Brebes, Skripsi. Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2003.  

11 Haris Fuadi, “Pengaruh Kompetensi Guru PAI Terhadap Minat dan Prestasi Belajar 
PAI Siswa pada  MTs Muhammadiyah I Dukun Magelang , Skripsi, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2004.   

12 Ika Widiastuti, “Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah 
Aliyah Al-Hikmah Gunungkidul”, Skripsi,  Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2008. 
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  Dari keseluruhan hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi di 

atas, penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian tersebut. Dalam penelitian 

ini pembahasanya fokus pada upaya kepala sekolah di MAN Maguwoharjo 

Depok Sleman dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi 

kepribadian para guru, bukan hanya guru PAI, hal itu berdasarkan dari latar 

belakang di atas yang menjelaskan tentang mutu MAN Maguwoharjo yang 

belum baik. Dengan tujuan, kepala sekolah ingin menjadikan MAN lebih 

unggul dan bermutu lewat peningkatan kompetensi pedagogik dan kepribadian 

para guru yang akan berimbas pada mutu pendidikan yang lebih baik. 

Penelitian ini juga menjelaskan tentang faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dalam peningkatan kompetensi pedagogik dan kompetensi 

kepribadian guru di MAN Maguwoharjo Depok Sleman.          

E.  Landasan Teori. 

1.   Upaya Kepala Sekolah 

 Upaya dapat diartikan juga sebagai usaha; ikhtiar untuk mencapai apa 

yang hendak dicapai untuk diinginkan.13 Jadi dalam kaitannya dengan 

judul skripsi Upaya kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi 

Pedagogik dan Kepribadian guru, adalah merupakan usaha yang 

dilakukan kepala sekolah MAN Maguwoharjo dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik dan kepribadian guru secara menyeluruh demi 

tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan.  

a.  Peran Kepala Sekolah 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006), 

terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai : (1) educator 

                                                 
13 Pius P Partanto dan M Dahlan Al Barry, Kamus lmiyah Populer, (Surabaya: Arloka, 

1994), hal.770. 



 9

(pendidik); (2) manajer; (3) administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) 

leader (pemimpin); (6) pencipta iklim kerja; dan (7) wirausahawan; 

Merujuk kepada tujuh peran kepala sekolah sebagaimana disampaikan 

oleh Depdiknas di atas, di bawah ini akan diuraikan secara ringkas 

hubungan antara peran kepala sekolah dengan peningkatan kompetensi 

guru. 

1) Kepala sekolah sebagai edukator (pendidik) 

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan 

guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di 

sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan 

fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar 

mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat 

kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa 

berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara 

terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. 

2)   Kepala sekolah sebagai manajer 

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus 

dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan 

dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah 

seyogyanya dapat memfasiltasi dan memberikan kesempatan yang luas 

kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan 

profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang 

dilaksanakan di sekolah, –seperti : MGMP/MGP tingkat sekolah, in 
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house training, diskusi profesional dan sebagainya–, atau melalui 

kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, seperti : kesempatan 

melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan 

yang diselenggarakan pihak lain. 

3)   Kepala sekolah sebagai administrator 

Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk 

tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. 

Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan 

kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat 

kompetensi para gurunya. Oleh karena itu kepala sekolah seyogyanya 

dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya 

peningkatan kompetensi guru. 

4)   Kepala sekolah sebagai supervisor 

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 

pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan 

kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan 

kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama 

dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (E. Mulyasa, 2004). Dari 

hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan 

kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, 

pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki 
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kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya 

dalam melaksanakan pembelajaran. 

 5)  Kepala sekolah sebagai leader (pemimpin) 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah seperti apakah yang dapat 

menumbuh-suburkan kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap 

peningkatan kompetensi guru ? Dalam teori kepemimpinan setidaknya 

kita mengenal dua gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang 

berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada 

manusia. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang 

kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut 

secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 

yang ada.  

6)   Kepala sekolah sebagai inovator 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator, 

kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memjalin 

hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, 

mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh 

tenaga pendidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model 

pembelajaran yang inovatif.          

7)   Kepala sekolah sebagai motivator 

Sebagai motivator kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memberikan motivasi kepada tenaga pendidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat 
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ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana 

kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif dan penyediaan 

berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar 

(PSB).14      

 b.  Fungsi Kepemimpinan Pendidikan (Kepala Sekolah) 

Pada dasarnya fungsi kepemimpinan dapat dibagi atas dua macam, yaitu  

1) fungsi yang bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai 

a)  Pemimpin berfungsi merumuskan dengan teliti tujuan kelompok 

serta menjelaskanya supaya anggota bias bekerja sama mencapai 

tujuan itu 

b) Pemimpin berfungsi memberi dorongan kepada anggota-anggota  

kelompok untuk menganalisis situasi supaya dapat dirumuskan 

rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan baik. 

Kepemimpinan harus cocok dengan situasi yang nyata sebab 

kepemimpinan yang seefektif-efektifnya dalam suatu demokrasi 

bergantung pada interaksi antar anggota pada situasi itu. 

c) Pemimpin berfungsi membantu anggota kelompok dalam 

mengumpulkan keterangan yang perlu supaya dapat mengadakan 

pertimbangan yang sehat.  

2) fungsi yang bertalian dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat 

dan menyenangkan. 

a) Pemimpin berfungsi memupuk dan memelihara kebersamaan di 

dalam kelompok 

                                                 
14 E. Mulyasa., Menjdi Kepala Sekolah Profesional, hal 98-118 
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b) Pemimpin berfungsi mengusahakan suatu tempat bekerja yang 

menyenangkan sehingga dapat dipupuk kegembiraan dan semangat 

bekerja dalam pelaksanaan tugas. 

c) Pemimpin dapat menanamkan dan memupuk perasaan para 

anggota bahwa mereka termasuk dalam kelompok dan merupakan 

bagian dari kelompok.15   

 2.  Kompetensi Pedagogik dan Kepribadian  

 a. Kompetensi Pedagogik 

   Istilah pedagogik, berasal dari bahasa Belanda Paedagogiek yang 

artinya ilmu mendidik atau dapat pula dinamakan sebagai ilmu 

pendidikan.16   

   Pengertian lain tentang kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran bagi peserta didik.17  

   Kemampuan pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran.18 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan 

peserta didik meliputi: 

1) Pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan 

2) Guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik, sehingga 

dapat di desain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan masing-

masing peserta didik 

                                                 
15 Soekarto Indrafchrudi, Mengantar Bagaimana Memimpin Sekolah yang Baik, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1993), hal. 15-16. 
16 Abd. Rahman Saleh dan Soependri Suriadinata,Ilmu Keguruan, Seri Pedagogik, 

(Jakarta: Dharma Bhakti,1981), hal. 11.  
17 Piet A. Sahertian, Profil Pendidik Profesional, (Yogyakarta: Andi offet, 1994), hal. 29. 
18 Buchari Alma. Dkk, Guru Profesional Menguasai Metode, hal. 141.  
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3) Guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus baik dalam bentuk 

dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar 

4) Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran 

berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

5) Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana 

dialogis dan interaktif sehingga pembelajaran menjadi aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan 

6) Mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui 

kegiatan intrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya.19  

 Pedagogik sebagai ilmu pengetahuan yang berfaedah bagi 

pelaksanaan pendidikan mempunyai skope jangkauan teori dan praktek. 

Adapun cabang-cabang pedagogik diantaranya  sebagai betikut: 

a) Pedagogik teoritis, yaitu bagian dari pedagogik yang mempersoalkan 

dasar-dasar bagi kemungkinan dalam prakteknya untuk pedagogik 

praktis. 

b) Pedagogik sistematis, membicarakan dan menganalisa masalah 

situasi pendidikan secara teoritis dan disusun berdasarkan suatu 

sistim tertentu. 

c) Pedagogik empiris, membicarakan teori yang didasarkan atas 

pengalaman atau hasil-hasil penelitian didalam lapangan praktek 

pendidikan. 

                                                 
19 Syaiful Sagala, Kemampuan Professional Guru dan Tenaga Pendidikan, hal.32. 
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d)  Pedagogik praktis, berfungsi mempelajari segi-segi praktis dari pada 

pendidikan, seperti bagaimana melaksanakan pendidikan dalam 

keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. 

e) Didaktik, yaitu pedagogik praktis yang membicarakan tentang 

prinsip-prinsip belajar mengajar yang efektif dan efisien sehingga 

bahan pelajaran dapat dimiliki murid-murid dengan sebaik-

baiknya.20  

Dalam mengelola pembelajaran guru diharapkan untuk memiliki 

kemampuan yang mencakup beberapa hal yaitu: 

 a)  Kemampuan guru dalam memahami peserta didik 

 b)  Kemampuan guru dalam membuat rencana pembelajaran 

 c) Kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan proses 

pembelajaran 

 d) Kemampuan guru dalam menggunakan metode dalam proses 

pembelajaran  

 e)  Kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran.21 

 b.   Kompetensi Kepribadian 

  Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik, dan berakhlak mulia.22 Menurut Zakiyah daradjat (1980) 

                                                 
20 Abd. Rahman Saleh dan Soependri Suriadinata, Ilmu Keguruan, Seri Pedagogik,hal. 

13-14. 
21 Saiful Hadi, “Kompetensi yang Harus dimiliki Seorang Guru” dalam WWW. Saifulhadi. 

Wordpres.com dalam google.com. 22 Juni 2009 
22 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung:  PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2007), hal. 117. 
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kepribadian disebut sebagi sesuatu yang abstrak, sukar dilihat secara 

nyata, hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, dan ucapan 

ketika menghadapi suatu persoalan, atau melalui atsarnya saja.23  

Kepribadian mencakup semua unsure baik fisik maupun psikis. 

Sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku 

seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. 

  Kemampuan kepribadian adalah kemampuan yang stabil, 

dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan, dan merakhlak mulia.24  

 Seorang pendidik harus pandai menggunakan bahasa yang sopan. 

Harus mempunyai kepribadian yang baik dan kuat. Pendidik harus 

disenangi dan disegani oleh anak didiknya. Jangan sampai anak didik 

menjadi takut padanya atau terlalu berani. Emosinya harus stabil, 

sebab nanti akan menghadapi bermacam-macam anak didik. Seorang 

pendidik harus dapat menyesuaikan diri, tidak boleh terlalu sensitive 

atau perasa, lekas marah atau penakut.25  

  Kepribadian guru mempunyai pengaruh langsung dan kualitatif 

terhadap hidup dan kebiasaan-kebiasaan belajar para siswa, yaitu 

meliputi pengetahuan, keterampilan, ideal, dan sikap dan juga persepsi 

yang dimilikinya tentang orang lain.26    

                                                 
23 Syaiful Sagala, Kemampuan professional Guru dan Tenaga Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, Cv, 2009), hal. 33.  
24 Buchari Alma. Dkk, Guru Profesional Menguasai Metode dan Trampil Mengajar, 

(Dandung: Alfabeta, 2008), hal. 141.  
 

25 Sutari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis, (Yogyakarta: Fakultas 
Ilmu Pendidikan (FIP) IKIP, 1986), hal. 62-63.  

26 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 
hal.34-35.   
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Adapun ciri-ciri bagian yang dibahas yang berkaitan dengan 

kompetensi kepribadian adalah: 

1) Kepribadian yang mantab, stabil, dan dewasa 

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, guru mempunyai 

kepribadian seperti dibawah ini: 

a) Berkepribadian yang mantap 

b) Tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan 

professional guru. 

c) Stabilitas dan kematangan emosi. 

d) Kemampuan memecahkan masalah 

2) Disiplin, arif, dan berwibawa 

Dalam kompetensi ini kepribadian guru sebagai berikut: 

a) Dapat memberikan contoh disiplin. 

b) Dapat menciptakan situasi yang menyenangkan dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

c) Dapat mengendalikan perilaku peserta didik dilingkungan 

sekolah kearah yang positif. 

d) Mampu menggunakan alat pendidikan secara tepat waktu dan 

tepat sasaran. 

3) Menjadi teladan bagi peserta didik 

Dalam hal ini guru akan mendapatkan sorotan peserta didik serta 

orang-orang disekitarnya. Yang perlu diperkatikan oleh seorang 

guru adalah: 
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a) Cara berpakaian 

b) Gaya bicara 

c) Hubungan antar manusia 

d) Kebiasaan bekerja 

e) Menunjukkan sikap yang baik dan tegas 

f) Keputusan yang rasional 

g) Sikap yang selalu menunjukkan semangat hidup  

h) Dapat dipercaya dalam aspek kehidupan 

4) Berakhlak mulia 

Seorang guru harus berakhlak mulia karena akan menjadi 

penasehat bagi peserta didik, dan bagi lingkungan disekitarnya. 

Hal-hal yang perlu dikembangkan adalah: 

a) Dapat memberikan konseling atau penasehat yang baik  

b) Memiliki rasa percaya diri yang istiqomah 

c) Berusaha yang sungguh-sungguh, kerja keras, dengan niat 

ibadah.27    

Guru sebagai teladan bagi murid-muridnya harus memiliki 

sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan 

idola dalam seluruh segi kehidupan. Karenanya guru harus selalu 

berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat 

mengangkat citra baik dan kewibawaannya, terutama di depan 

                                                 
27 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, hal. 121-130 
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murid-muridnya. Kompetensi pribadi menurut Usman (2004) 

meliputi: 

1) kemampuan mengembangkan kepribadian  

2) kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi 

3) kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. 

 Kompetensi kepribadian terkait dengan penampilan sosok 

guru sebagai individu yang mempunyai kedisiplinan, 

berpenampilan baik, bertanggungjawab memiliki komitmen dan 

menjadi teladan.28  

 Amir Daein Indra Kusuma juga mengatakan bahwa : 

“Tugas guru adalah tugas luhur, tugas yang mulia. Tugas 
mendidik tunas-tunas bangsa, tugas yang patut dijunjung tinggi. 
Dan disinilah pula letak kebahagiaan sebagai seorang guru. 
Kebanggaan bahwa dirinya telah merasa ikut serta memberikan 
adil dalam pembentukan pribadi-pribadi tunas bangsa”.29        

 
3.  Upaya Peningkatkan Kompetensi  Kepribadian dan Pedagogik  

       Seperti yang dijelaskan di muka, kedudukan guru sebagai tenaga 

profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk 

meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran 

berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Untuk mengembangkan fungsi dari pendidikan, guru merupakan 

ujung tombak dalam mewujudkannya. Guru mempunyai tugas untuk 

mendidik, mengajar dan melatih. Guru berfungsi dan berperan sebagai 

                                                 
28 Syaiful Sagala, Kemampuan professional Guru dan Tenaga pendidikan, hal. 34. 
29 Khoiron rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 175. 
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fasilitator memberi bantuan dan layanan kepada siswa agar dapat 

mencapai hasil optimal. 

Mendidik dan melatih adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Guru 

harus bisa menempatkan diri sebagai orang tua yang kedua, dengan 

mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung atau wali anak 

didik dalam jangka waktu tertentu. 

 Agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien, guru 

dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi jenis maupun 

isinya. Namun, jika kita selami lebih dalam lagi tentang isi yang 

terkandung dari setiap jenis kompetensi, sebagaimana disampaikan oleh 

para ahli maupun dalam perspektif kebijakan pemerintah, kiranya untuk 

menjadi guru yang kompeten bukan sesuatu yang sederhana, untuk 

mewujudkan dan meningkatkan kompetensi guru diperlukan upaya yang 

sungguh-sungguh dan komprehensif.  

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan, yang mempunyai 

tanggung jawab penuh dalam proses pendidikan dan berpengaruh terhadap 

bawahanya, peranannya sangat penting dalam membantu guru termasuk 

dalam peningkatan kompetensinya. Adapun beberapa hal yang dilakukan 

kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

kepribadian guru yaitu melalui: 

a.   Supervisi 

  Supervisi diadopsi dari bahasa inggris yaitu “supervision” yang 

terdiri dari dua kata yaitu “supar” yang berarti atas atau lebih 
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sedangkan vision yang berarti melihat atau meninjau. Secara 

etimologis supervisi berarti melihat atau meninjau dari atas atau 

meniliki atau menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan 

terhadap perwujudan dari kegiatan dan hasil kerja bawahanya.30    

  Dengan demikian supervisi adalah bantuan yang diberikan oleh 

supervisor kepada seluruh staf  sekolah pada umumnya dan para guru 

pada khususnya dengan memberikan bimbingan yang mengacu kepada 

peningkatan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru sehingga 

mencapai tujuan dari proses pembelajaran secara maksimal. 

  Tujuan dari supervisi adalah untuk menilai kemampuan yang 

dimiliki oleh guru sebagai pendidik dan pengajar dalam bidangnya 

masing-masing guna membantu mereka dalam melakukan perbaikan-

perbaikan bila mana diperlukan dengan menunjukakan kekurangan-

kekuranganya agar dapat diatasi dengan usaha sendiri.31 Supervisi 

yang dilakukan Kepala Sekolah bisa berupa kunjungan kelas, hal ini 

dilakukan untuk dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki guru 

dalam mengajar, sehingga diharapkan proses belajar- mengajar dapat 

berjalan dengan baik. 

  Dengan dilakukanya supervisi diharapkan dapat membantu guru 

dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan perkembangan proses 

belajar-mengajar secara total, hal ini berarti bahwa tujuan dari 

supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu pengajaran guru, akan 

                                                 
 30 M. Ngalim Purwanto dkk, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Mutiara, 1984), hal. 103. 
 31 Ibid..hal. 105. 
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tetapi juga dalam membina dan meningkatkan pertumbuhan pedagogik 

dan kepribadian guru dalam arti yang termasuk didalamnya pengadaan 

fasilitas-fasilitas, pelayanan kepemimpinan dan human relation yang 

baik antara guru, kepala sekolah, dan pegawai sekolah lainya sehingga 

dapat mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya 

kegiatan belajar mengajar yang baik.    

b. Workshop atau lokakarya 

 Workshop yang dilakukan dalam dunia pendidikan adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kesanggupan berfikir 

dan bekerja bersama-sama secara kelompok ataupun bersifat 

perseorangan untuk membhas dan memecahkan segala permasalahan 

yang ada baik mengenai masalah-masalah yang bersifat teoritis 

maupun yang bersifat praktis dengan tujuan untuk dapat meningkatkan 

kualitas kompetensi pedagogik dan kepribadian guru sehingga dapat 

menjalankannya sesuai dengan tugas masing-masing.32 

 Tujuan dari workshop atau lokakarya ini adalah agar guru dapat 

menyusun contoh model rencana pembelajaran untuk tiap bidang studi 

yang meliputi:  

1)  Ketrampilan dalam merumuskan tujuan intruksional khusus 

2) Ketrampilan dalam memilih materi pelajaran yang relevan dengan 

tujuan yang telah ditentukan 

                                                 
 32 Piet A. Sahertian dan Frans Mataheru, Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan, 
(Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hal. 108.  
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3) Ketrampilan dalam mengatur langkah-langkah kegiatan belajar 

mengajar 

4) Ketrampilan menggali sumber-sumber bahan pelajaran yang 

dibutuhkan 

5)  Ketrampilan dalam membuat media pembelajaran atau alat-alat 

peraga sendiri sesuai dengan perkembangan teknologi 

6)   Ketrampilan dalam menyusun beberapa bentuk tes obyektif 

7)  Ketrampilan dalam ikut serta dalam mengatasi faktor-faktor 

psikologi yang dialami oleh siswa.33 

c.  Diskusi Panel 

 Diskusi panel adalah suatu bentuk diskusi yang dilaksanakan 

dihadapan sejumlah partisipan atau pendengar. Diskusi panel ini 

dilakukan untuk dapat memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh 

para guru sebagai peserta dan nara sumber sebagai orang yang 

dianggap lebih menguasai dan memiliki pengetahuan yang luas tentang 

didangnya, memiliki kemampuan berpikir dan memberi tanggapan 

secara cepat dan dorongan kemauan secara aktif untuk berpartisipasi 

dalam diskusi. 

Tujuan diskusi panel ini adalah:  

a. untuk menjajaki suatu permasalahan secara terbuka agar dapat 

memperoleh lebih banyak pengetahuan dan pengertian tentang 

masalah yang dihadapi ditinjau dari berbagai sudut pandang. 

                                                 
 33 Ibid..hal. 111. 
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b. untuk menstmulir para pendengar agar mampu mengarahkan segala 

perhatianya terhdap masalah yang dibahas melalui dinamika 

kelompok sebagai hasil dari interaksi dengan peserta yang lain. 

c. untuk memberikan kesempatan luas bagi para guru untuk 

mengaktualisasikan diri dalam berbagai kegitan.  

d. Seminar  

 Seminar merupakan suatu pertemuan atau persidangan untuk 

membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang (guru besar 

atau seseorang ahli). Pertemuan atau persidangan dalam seminar 

biasanya menampilkan satu atau beberapa pembicaraan dengan 

makalah atau kertas kerja masing-masing. Seminar biasanya diadakan 

untuk membahas suatu masalah secara ilmiah. Yang berpartisipasi pun 

orang yang ahli dalam bidangnya. Seminar tentang pemasaran suatu 

produk, tentu dihadiri oleh para pakar bidang pemasaran. Seminar 

pendidikan tentu saja dihadiri oleh para ahli pendidikan.  Sementara 

itu, peserta berperan untuk menyampaikan pertanyaan, ulasan, dan 

pembahasan sehingga menghasilkan pemahaman tentang suatu 

masalah.34 

 Seminar yang dilaksanakan adalah suatu bentuk pendalaman atau 

penyelidikan tersendiri bersama-sama dalam menyikapi berbagai 

masalah dengan mengan mendengarkan laporan dari salah seorang 

anggotanya maupun untuk mendiskusikan masalah-masalah yang ada 

                                                 
34 google. com. Trio Nugroho’ Blog. Seminar adalah, dikutip pada tanggal 12 Agustus 

2009. jam 11.15 wib 
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dengan dibimbing secara cermat oleh orang yang ahli dalam 

bidangnya.  

 Seminar yang dilakukan bertujuan untuk mengadakan intensifikasi, 

integrasi serta aplikasi pengetahuan, pengertian serta ketrampilan para 

anggota kelompok dalam suatu latihan yang intensif pula. Seminar ini 

bermaksud untuk memanfaatkan sebaik mungkin produktivitas 

berpikir secara kelompok berupa saling bertukar pengalaman dan 

saling mengkoreksi antara anggota kelompok yang lain.          

F.  Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk 

menemukan atau menggali sesuatu yang telah ada, untuk kemudian diuji 

kebenaranya yang masih diraguakan.35  Pengertian lain dari metode penelitian 

yaitu suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan 

agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat 

tercapai hasil yang optimal. 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan merupakan penelitian 

kualitatif, yaitu prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.36  

                                                 
35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1991), hal. 102 
36 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), hal.4.   
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 Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif analitik37 yaitu 

menguraikan secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan 

pembahasan, dalam arti penelitian ini mencoba mendeskripsikan tentang 

upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

kepribadian guru-guru di MAN Maguwoharjo Depok Sleman.    

Ada beberapa unsur metode penelitian yang harus dijelaskan  yaitu: 

1.  Subyek Penelitian 

 Subyek dalam penelitian adalah sebagai sumber utama data 

penelitian yaitu memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.38 

Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah serta 

guru-guru MAN Maguwoharjo Depok Sleman.  

2.   Metode Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini 

digunakan metode-metode sebagai berikut: 

a.   Metode Wawancara 

 Metode wawancara adalah untuk mendapatkan data keterangan 

dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan 

dengan tindakan tanya jawab lisan secara sepihak berhadapan muka 

serta dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.39  Wawancara 

juga dapat diartikan sebagai proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

                                                 
37 Nana Sujana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilain Pendidikan,(Bandung: Sinar Baru, 

1989), hal.197. 
38 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 34. 
39 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hal.75. 
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mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-

keterangan.40  

 Metode inilah yang penulis dapatkan untuk mendapatkan informasi 

tentang upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan kepribadian guru di MAN Maguwoharjo Depok 

Sleman. Wawancara ini dilakukan secara mendalam yaitu pertemuan 

secara berulang-ulang dengaan informan yang diarahkan pada 

pemahaman pandangan informan yang diungkapkan dengan kata-kata 

informan sendiri.   

b. Metode Observasi 

 Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang 

diselidiki dalam bab itu.41    

 Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas, observasi 

tidak hanya terbatas pada pengamatan baik dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung.42  

 Untuk pengamatan partisipan ini dilakukan dalam rangka 

mengamati secara langsung kegiatan guru dalam penerapan 

kompetensi pedagogik dan kepribadian yang dimiliki dalam proses 

pembelajaran siswa MAN Maguwoharjo Depok Sleman dalam kelas. 

                                                 
40 Cholid Nubukodan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 

hal. 83.   
41 Ibid… 
42 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hal.151. 
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c.   Metode Dokumentasi  

 Metode dokumentasi ialah suatu metode pengumpulan data melalui 

bantuan dokumen yang menyimpan berbagai sumber data yang akan 

dikumpulkan yang berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen, buku, 

dan lain sebagainya.43 Data yang dikumpulkan dengan metode ini 

diantaranya, yang berhubungan dengan letak geografis, sejarah dan 

perkembangannya, struktur organisasi, jumlah dan keadaan guru, 

karyawan, siswa, keadaan sarana dan prasarana, serta visi dan misi 

MAN Maguwoharjo Depok Sleman.  

d.   Metode Analisis Data 

  Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.44 Cara kerja analisis ini yaitu setelah penulis 

mencari dan mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan 

kepribadian guru dalam proses pembelajaran di MAN Maguwoharjo 

Depok Sleman, kemudian penulis mendeskripsikannya melalui kata-

kata ataupun kalimat yang dibuat ataupun disusun secara menyeluruh 

dan sistematis agar mudah dipahami.   

 

 

                                                 
43 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…hal.236. 
44 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…hal.103. 
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G. Sistematika Pembahasan   

 Untuk mempermudah dalam pembahasan serta hasil yang sistematis, 

penulis memaparkan secara ringkas sistematika pembahasanya. embahasan 

skripsi terdiri dari empat bab. 

Bab Pertama, Berisi pendahuluan, yang memuat aspek-aspek 

pertanggungjawaban ilmiah penelitian ini, yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah,  tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

landasan teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, Berisikan gambaran umum Madrasah Aliyah Negeri 

Maguwoharjo Depok Sleman. Persoalan-persoalan pokok yang dikemukakan 

dalam bab ini meliputi sejarah berdiri, dan perkembangan, struktur organisasi, 

keadaan murid. 

Bab Ketiga terdapat tiga poin, poin pertama berisikan tentang kompetensi 

pedagogik dan kepribadian guru dalam pembelajaran yang ideal menurut 

kepala sekolah, kedua berisikan upaya kepala sekolah MAN Maguwoharjo 

Depok Sleman dalam peningkatan kompetensi pedagogik dan kepribadian 

guru. Poin ketiga berisikan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat 

dalam 

peningkatan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru MAN Maguwoharjo 

Depok Sleman.  

Bab Keempat berisi hal  penutup, yang memuat kesimpulan, saran-saran 

dan kata penutup.  
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Bab IV 

Penutup 

 

A. Kesimpualan  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan dapat diambil kesimpualan sebagai berikut: 

 1.   Kompetensi Pedagogik  

  Sehubungan dengan kompetensi pedagogik seorang guru harus 

mampu memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan 

pembelajaran, melakukan evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan 

peserta didik untuk dapat mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.  

 2.  Kompetensi Kepribadian 

 Sehubungan dengan kompetensi kepribadian, seorang guru harus 

bisa  menjadi teladan bagi anak didiknya. Yaitu berakhlak mulia 

mempunyai kepribadian yang arif, bijaksana dan berwibawa, disiplin dan 

taat pada agama.   

3. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

kepribadian guru.  

a.   Kompetensi pedagogik 

   Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik yaitu: 
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1)  Melalui Supervisi  

2)  Diadakanya Worksop atau lokakarya, diskusi panel dan seminar, 

baik dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah. 

b.  Kompetensi Kepribadian   

 Upaya yang dilakukan kepala sekolah yaitu dengan menerapkan 

kode etik guru, bimbingan dan dan pelatihan keagamaan secara 

berkala, serta ikut serta dalam setiap kegiatan keagamaan dilingkungan 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat.  

4.  Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Meningkatkan 

Kompetensi  Pedagogik dan kepribadian Guru 

a.  Faktor Pendukung 

1). Terbangunnya komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan 

guru  

2). Adanya saling kerjasama antara guru dan kepala sekolah, guru 

dengan guru, serta kepala sekolah, guru, dengan siswa. 

3).  Sistem kepemimpinan yang demokratis 

4).  Guru yang konsisten dalam mengajar 

b.   Faktor penghambat 

1).  Perbedaan latar belakang pendidikan, umur, serta pengalaman 

kerja 

2).  Kemampuan dan kinerja guru 

3).  Hubungan guru dengan anak didiknnya. 

4).  Sarana dan prasarana sekolah 
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B.  Saran-saran  

1. Bagi kepala sekolah, kepala sekolah sebagai pemimpin, haruslah bisa lebih 

memacu penigkatan kompetensi para guru. Karena hanya dengan guru 

yang mempunyai kompetensi yang baik sekolah akan bisa maju.  

2.  Bagi guru, supaya menambah informasi atau wawasan umum serta hal-hal 

yang berkaitan dengan bidangnya. Karena untuk dapat memiliki 

kompetensi seorang guru harus rajin dan secara konsisten menggali 

informasi, pengetahuan, wawasan dan pengalaman dari berbagai sumber 

baik dengan mengikuti training atau pelatihan, workshop, seminar, diskusi 

dan lain-lain. Sehingga informasi dan wawasan yang diperoleh dapat 

dijadikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi peserta didik. 

C. Kata Penutup 

 Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada penulis yang telah 

memberikan kemampuan, kekuatan, dan kesabaran sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini walaupun dengan pembahasan yang masih jauh dari 

sempurna. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis bahwa 

akhirnya penyusunan skripsi ini dapat di selesaikan. 

 Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua 

orang dan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya 

tentang pengetahuan agama sebagai pedoman hidup di dunia yang penuh 

godaan dan tantangan serta sebagai bekal di akhirat kelak. 
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 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari 

kesempurnaan. Berbagai saran dan kritik yang sifatnya membangun dengan 

lapang dada sangatlah penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis juga 

mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

 Akhirnya hanya kepada Allah penulis mohon ampunan atas segala 

kekhilafan dan kesalahan. Semoga ampunan dan ridhoNya selalu menyertai 

langkah kita di kemudian hari, amiin yaa rabbal’aalamiin.               
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